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BIBLIJNA NADZIEJA DLA LUDZKOŚCI
A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, 
abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha Świętego.

(Rz 15, 13)
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Święty Józef - rzemieślnik
Tenże „mąż sprawiedlliwy” tkwi równocześnie całym swoim życiem i powoła-

niem w tajemnicy Kościoła. Jest to, jak wiemy, życie „ukryte” i powołanie „milczą-
ce”. Znamy je wystarczająco z Ewangelii, ale nie czytamy w Ewangelii żadnego 
słowa wypowiedzianego przez Józefa z Nazaretu. Natomiast jesteśmy świadkami 
wydarzeń, które mówią o tym, jak głęboko sam Bóg ugruntował powołanie święte-
go Józefa w tajemnicy Kościoła.

Jan Paweł II

Uroczystość 
Królowej Polski
Moi drodzy Bracia i Siostry... czu-

jemy się jak gdyby obecni duchowo 
na Jasnej Górze i przeżywamy całą 
tajemnicę tego świętego miejsca, całą 
wymowę tego obrazu, tego macierzyń-
stwa, które zostało dane ku obronie na-
szego narodu. Bo macierzyństwo jest 
zawsze dla życia, dla obrony życia.

Jan Paweł II

Z pism Ojców Kościoła*...  
UROCZYSTOŚć WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEgO

św. Grzegorz Wielki (540-604). 
Pisarz łaciński, doktor Kościoła, mnich benedyktyński, który 

został papieżem w trudnym okresie najazdów barbarzyńskich. Or-
ganizator i reformator życia religijnego oraz pisarz (homilie, listy, 
dzieła egzegetyczne).

Najdrożsi bracia, tam winni-
śmy za Nim dążyć sercem, do-
kąd, jak wierzymy, ciałem wstą-
pił. Unikajmy pragnień ziemskich, 
niechaj nas nic już nie zachwyca 
na tym nędznym padole, skoro 
mamy Ojca w niebie. Nad tym 
szczególnie winniśmy się za-
stanowić, iż Ten, który wstąpił 
łaskawy, powróci jako groźny  

45. ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH
20 maja 1962 r. nasz Ksiądz Proboszcz dr Antoni Dęb-

kowski otrzymał w Warszawie święcenia kapłańskie z rąk  
ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Zespół Redakcyjny wraz z Parafianami życzy Drogiemu 
Księdzu Antoniemu błogosławieństwa Bożego na dalsze lata 
kapłańskiej posługi w naszej Parafii. 

Szczęść Boże !

Józefie najsprawiedliwszy,
Józefie najczystszy,
Józefie najroztropniejszy
Módl się za nami

MAJ

*  Autorem cyklu „Z pism Ojców Kościoła” jest ks. Piotr Paweł Laskowski
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i tego co nam łaskawie nakazał, ściśle od 
nas zażąda. Niechaj nikt nie lekceważy 
czasu udzielonego do pokuty, póki jest 
zdrowy; niech nikt nie będzie niedbały o 
swoje zbawienie, gdyż nasz Odkupiciel 
na sądzie okazywał nam cierpliwość. Tak 
więc, bracia, czyńcie, to w swoim duchu 
pilnie rozważając. Choć jeszcze duchem 
miotają zamieszki, już kotwicę swojej 
nadziei zarzućcie w wiecznej ojczyźnie, 
umacniajcie swego ducha w prawdziwej 
światłości. 

Oto usłyszeliśmy, że Pan wstąpił do 
nieba. Zastanawiamy się wiec nad tym, 
w co wierzymy. I choć zatrzymuje nas 
tutaj słabość ciała, to jednak dążmy za 
Jezusem krokami miłości. Nie udarem-
ni naszego pragnienia Ten, który je dał, 
Jezus Chrystus, Pan nasz.
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Modlimy się o dar 
Ducha Świętego
Przybądź, Duchu Święty,
Ześlij z nieba wzięty
Światła Twego strumień.
Przyjdź, Ojcze ubogich,
przyjdź, Światłości sumień.
... Słodka serc radości,
słodkie orzeźwienie.
W pracy Tyś ochłodą,
w skwarze żywą wodą,
w płaczu utuleniem.
... Obmyj, co nieświęte,
oschłym wlej zachętę,
ulecz serca ranę.
Nagnij, co jest harde,
rozgrzej serca twarde,
prowadź zabłąkane.

(Fragm. modlitwy JP II
z liturgii Zielonych Świąt)

św. Bernard z Clairvaux (ok. 1090-1153). 
Pisarz łaciński, doktor Kościoła. Wielka postać 

XII w., założyciel zakonu cystersów. Pozostawił 
liczne pisma teologiczne, mowy, traktaty, pisma 
mistyczne.

Dziś, najmilsi, mamy uroczystość Ducha Święte-
go, którą należy obchodzić z całą słodyczą, bowiem 
godna jest najwyższej pobożności. Duch Święty, któ-

ry sam jest Bogiem, jest zarazem tym, co jest najsłodsze w Bogu, co stanowi 
Jego łaskawość. Jeśli więc obchodzimy uroczystości świętych, to o ile bardziej 
mamy czcić Tego, który sprawił, że oni wszyscy stali się świętymi! Jeśli czcimy 
uświęconych, to o ile bardziej mamy czcić Uświęciciela! Dziś jest uroczystość Du-
cha Świętego, który będąc niewidzialny ukazał się widzialnie, podobnie jak i Syn, 
który z natury będąc całkowicie niewidzialny raczył się jednak objawić poprzez 
swoje widzialne ciało. Dziś Duch Święty objawia nam coś o samym sobie, tak jak 
uprzednio dowiedzieliśmy się już coś o Ojcu i Synu, bowiem doskonałe poznanie 
Trójcy Świętej to życie wieczne. Teraz częściowo poznajemy, w resztę zaś, to jest 
w to, czego objąć nie jesteśmy w stanie, wierzymy...

Najpierw jednak, bo tak potrzeba, niewidzialny Duch widzialnymi znakami ob-
jawia swoje przyjście. Teraz zaś znaki Jego im bardziej są duchowe, tym bardziej 
odpowiednie, tym bardziej wydają się być godnymi Ducha Świętego. Zstąpił na 
swoich uczniów w ognistych językach, aby słowa ogniste znalazły się na językach 
wszystkich narodów, i by prawo ogniste przepowiadały ogniste języki. Niech nikt 
się jednak nie użala, że to objawienie Ducha Świętego, nie było do nas skierowa-
ne: każdy bowiem otrzymuje objawienie Ducha ku pożytkowi. W końcu, trzeba to 
powiedzieć, objawienie raczej zostało dane nam niż Apostołom. Na co bowiem 
im była potrzebna znajomość języków pogan, jak nie dla ich nawrócenia?

Było im jednak dane jeszcze inne objawienie, bardziej ich dotyczące, i ono ma 
miejsce w nas jeszcze i dziś. Stało się bowiem jasnym, iż zostali odziani w taką moc z 
wysokości, że ich duch lękliwy uzyskał ogromną siłę i stałość. Nie trzeba już uciekać, 
nie trzeba kryć się z lęku przed Żydami; teraz o tyle odważniej przepowiadają, im 
bardziej lękliwie ukrywali się uprzednio. Sam książę Apostołów jest najlepszym do-
wodem owej przemiany dokonanej Prawicą Najwyższego. On bowiem, który wpierw 
lękał się słów służebnicy, zachował męstwo pośród chłosty wymierzonej mu przez 
przywódców kapłanów. „Szli sprzed Rady – jak mówi Pismo – radując się, że sta-

Dzisiejsze święto Nawie-
dzenia ukazuje nam inny 
aspekt życia wewnętrznego 
Maryi: Jej postawę pokornej 
służby i bezinteresownej mi-
łości dla tego, kto znajduje 
się w potrzebie.

„Nikt nigdy Boga nie 
oglądał. Jeżeli miłujemy 
się wzajemnie, Bóg trwa 
w nas... Takie zaś mamy 
od Niego przykazanie, aby 
ten, kto miłuje Boga, miło-
wał też i brata swego” (1 
J 4, 12, 21), powie święty 
Jan Ewangelista.

Ale kto lepiej od Maryi urzeczywistnił to orędzie?  
I kto, jeśli nie Jezus, którego Ona nosiła w łonie, pobu-
dzał Ją, zachęcał, dawał Jej natchnienie do tej stałej 
postawy wielkodusznej służby i bezinteresownej miłości 
wobec innych?
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li się godnymi cierpieć zniewagi 
dla imienia Jezusa” (Dz 5,41), 
którego niedawno porzucili ucie-
kając, gdy prowadzono Go na 
sąd. Któż więc będzie wątpił, że 
przybył Duch potężny i oświecił 
ich umysły niewidzialną mocą? 
W ten sposób także i to, co teraz 
Duch Święty w nas sprawia, daje 
o Nim Świadectwo.

Z pism Ojców Kościoła... Uroczystość Zesłania DuchaŚwiętego

„Syn Człowieczy... nie przyszedł, aby Mu służono, 
lecz aby służyć” (Mt 20, 28), powie Jezus swoim ucz-
niom; ale Jego Matka urzeczywistniła już w sposób do-
skonały tę postawę Syna...

Tajemnica Nawiedzenia jest tajemnicą radosną. Jan 
Chrzciciel przejawia radość w łonie świętej Elżbiety; ta, 
pełna radości płynącej z daru macierzyństwa, błogosła-
wi Pana; Maryja wygłasza Magnificat, hymn przepełnio-
ny radością mesjańską.

Ale co jest tajemniczym, ukrytym źródłem tej rado-
ści? Jest nim Jezus, którego Maryja poczęła za sprawą 
Ducha Świętego i który rozpoczyna już zwyciężać to, co 
jest korzeniem strachu, udręki, smutku: grzech, najbar-
dziej poniżającą niewolę człowieka...

Matko godna miłości! Mater pulchrae dilectionis, 
Matko pięknej miłości, módl się za nami! Naucz nas mi-
łować Boga i naszych braci, tak jak Ty ich miłowałaś: 
spraw, aby nasza miłość ku bliźnim była zawsze cierpli-
wa, łaskawa, pełna szacunku... Przyczyno naszej rado-
ści, módl się za nami! Amen.

Jan Paweł II

Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny
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Z pism Ojców Kościoła... 
UROCZYSTOŚć 
TRÓJCY ŚWIĘTEJ
Teofil Antiocheński (II w.). 

Pisarz grecki, bi-
skup Antiochii nale-
żący do grupy tzw. 
apologetów.

Słuchaj człowieku! 
O kształtach Boga ani 
mówić, ani opowiadać 

nie można, ani ich widzieć oczyma ciała. 
Bo i Jego chwały nie można pojąć rozu-
mem, ani wielkości objąć, ani myśleć o 
Jego wysokości, ani Jego siły z czymkol-
wiek porównywać lub mądrości upodab-
niać; łaskawość Jego nie da się naślado-
wać ani dobroczynność wypowiedzieć. 
Jeślibym Go nazwał światłem, nazywam 
Jego dzieło, jeśli nazwę słońcem, wyra-
żam Jego pierwszeństwo; jeśli nazwę 
duchem, wyrażam moje własne oddy-
chanie; jeśli nazwę mądrością, wyrażam 
to, co od Niego pochodzi; jeśli nazwę 
siłą, wyrażam Jego potęgę; jeśli nazwę 
opatrznością, wyrażam Jego łaskawość, 
jeśli nazwę królowaniem, wyrażam Jego 
chwałę; jeśli Go nazwę panem, nazywam 
Go sędzią; jeśli nazwę go sędzią, twier-
dzę, że jest sprawiedliwy; jeśli nazwę Go 
ojcem, wszystko o Nim mówię.

Z pism Ojców Kościoła... 
UROCZYSTOŚć BOŻEgO CIAŁA
św. Tomasz z Akwinu (1225-1274). 
Pisarz łaciński, wielki teolog dominikański, 

twórca tomizmu. Obok wielkich summ: teologicznej 
i filozoficznej, pozostawił szereg traktatów teologicznych, egzegetycznych 
oraz piękne hymny religijne.

Jednorodzony Syn Boży, chcąc nam dać udział w swoim bóstwie, przyjął 
nasza naturę, aby stawszy się człowiekiem, ludzi uczynić bogami. Co więcej, 
wszystko, co od nas przyjął, w całości przeznaczył dla naszego zbawienia. 
Ciało swe ofiarował Bogu Ojcu jako przebłaganie za nas. Krew swoją wylał dla 
naszego odkupienia i obmycia, abyśmy wykupieni z nieszczęsnej niewoli, do-
stąpili oczyszczenia ze wszystkich grzechów. Aby zaś na zawsze trwała wśród 
nas pamięć o tak wielkim dobrodziejstwie, pod postacią chleba i wina pozo-
stawił swoim wiernym Ciało swe na pokarm i Krew za napój. O zadziwiająca  
i wspaniała Uczto, zbawienna i pełna wszelkiej słodyczy! Cóż może być nad 
nią wspanialszego? Już nie mięso kozłów i cielców, jak w Starym Testamencie, 
ale sam Chrystus, prawdziwy Bóg, podawany jest tutaj do spożywania. Żaden 
inny sakrament nie jest bardziej zbawienny; on usuwa grzechy, pomnaża cno-
ty, duszę nasyca obfitością duchowych darów. W Kościele Eucharystia składa-
na jest tak za żywych jak i umarłych, aby pomagała wszystkim, bo dla dobra 
wszystkich została ustanowiona.

W końcu nikt nie potrafi wypowiedzieć słodyczy tego sakramentu. 
Przezeń kosztuje się radości duchowej u samego źródła; przezeń czci się 
pamiątkę niezrównanej miłości, okazanej podczas męki przez Chrystusa. 
Aby przeto ogrom tej miłości jak najdoskonalej wyrył się w sercach wier-
nych, po odprawieniu Ostatniej Wieczerzy wraz ze swymi uczniami, kiedy 
to zamierzał przejść z tego świata do Ojca, Chrystus ustanowił ten sakra-
ment jako wieczną pamiątkę swej męki, jako wypełnienie dawnych zapo-
wiedzi, jako największe swoje dzieło i pozostawił jako szczególną pociechę 
dla tych, którzy smucą się z powodu Jego odejścia.

Boże Ciało w naszej Parafii

CZERWIEC
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Chór parafialny „Jutrzenka”
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O. Władysław Paulin Sotowski OFMConv

Cuda św. Antoniego
WZBURZONE MORZA CICHNĄ

Cudotwórca z Padwy zasłynął licznymi cudami, któ-
re dokonują się także w naszych czasach.

Przypominamy tu cuda Św. Antoniego, z których był 
sławny za życia i po śmierci, posługując się znanym 
średniowiecznym Responsorium Si quaeris miracula, 
które przytaczaliśmy tu już wiele razy. W najtreściw-
szym polskim przekładzie tej pieśni czytamy następu-
jące słowa refrenu: Wzburzone morza cichną, okowy 
spadają, zguby się odnajdują, członki odrastają.

Sam św. Antoni przeżył burzę morską podczas po-
wrotnej podróży z Maroka do Portugalii i choć burza nie 
uciszyła się nagle, za cud można uważać, że po wielu 
dniach wszyscy podróżujący statkiem zostali wyrzuce-
ni na brzegi Sycylii i uratowani. Nie to jednak ma na my-
śli autor Responsorium, gdy wspomina, że „wzburzone 
morza cichną”. „Księga cudów” dołączona do najstar-
szego życiorysu św. Antoniego, zwanego Assidua, opo-
wiada, że pewnego razu już po śmierci Świętego dwa-
dzieścia sześć osób wsiadło do łodzi, aby dopłynąć do 
Wenecji. Pod wieczór, gdy już byli blisko kościoła św. 
Jerzego, nagle spadła na nich gwałtowna burza, nastał 
mrok i w deszczu ledwo mogli dostrzec się wzajem-
nie, a wicher porwał ich łódź i rzucił w nieznane strony. 
Obecny tam kapłan udzielił im rozgrzeszenia i gdy byli 
już gotowi na śmierć zaczęli wzywać św. Antoniego. 
Zaledwie złożyli pierwsze obietnice, nastała cisza, ale 
towarzyszyła jej niezwykła ciemność, którą po chwili 
rozświetliło światło, jakie szło od łodzi i wskazywało im 
drogę do brzegu.

O spadających okowach wiemy tylko tyle, że Święty 
na krótko przed śmiercią odwiedził tyrana Ezzelina, 
prosząc go o uwolnienie z więzienia kilku okolicznych 
szlachciców. Ezzelin go nie posłuchał, ale wkrótce po 
śmierci Antoniego więźniów wypuścił, co zawsze przy-
pisywano jego wstawiennictwu.

W pierwszych „księgach cudów” nie znajdujemy 
wzmianek o odnalezionych przedmiotach, ale jak wi-
dać z Responsorium, które powstało kilkanaście lat po 
śmierci Antoniego zawsze traktowano go jako specjali-
stę od zgubionych rzeczy.

Najbardziej malowniczym cudem, o którym wspo-
mina Responsorium jest ten, że „członki odrastają”. 
„Księga cudów”, dołączona do życiorysu Benignitas, 
napisanego kilkadziesiąt lat po śmierci Świętego opo-
wiada następujące zdarzenie.

Gdy... pewien Leonard z Padwy między innymi grze-
chami wyznał mężowi Bożemu na spowiedzi, że kopnął 
swą matkę tak mocno, iż nieszczęśliwie upadła na zie-
mię, błogosławiony ojciec Antoni, który potępiał wszel-
ką niegodziwość, w porywie ducha, jakby brzydząc się 
tym czynem, odpowiedział: „Noga, która kopie matkę 
lub ojca, godna jest by zaraz ją odciąć”.

Ten prosty człowiek, nie zrozumiawszy należycie 
sensu wypowiedzi, a powodowany winą i surową na-
ganą Świętego, gdy wrócił do domu, zaraz uciął sobie 
nogę. Wieść o takiej okrutnej pokucie szybko rozeszła 
się po mieście i doszła do uszu Sługi Bożego. Ten wnet 
udał się do niego, a po modlitwie pełnej trwogi i poboż-
ności przytknął odciętą część do nogi, równocześnie 
znacząc ją znakiem krzyża.

I oto cud! Zaledwie Święty mąż przytknął stopę do 
nogi i przeżegnał znakiem krzyża oraz swymi świętymi 
rękami nieco potarł z wierzchu, natychmiast stopa tego 
mężczyzny tak się spoiła i zrosła z nogą, że zaraz wstał 
radosny i zdrowy, chodząc i skacząc, chwaląc i wysławia-
jąc Boga, a także składając wielkie dzięki błogosławio-
nemu ojcu Antoniemu, który tak cudownie go uzdrowił. 
Ten cud jest bardzo często przedstawiany na obrazach  
i to nie tylko w Padwie, ale w wielu innych kościołach. 

Publikujemy za osobistą zgodą Autora z redakcji 
„Posłaniec św. Antoniego z Padwy”.
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Serce to Miłość.
Z przebitego Serca Chry-

stusa wypłynęła krew i woda 
-  źródło życia i świętości. 
Czegóż zatem można chcieć 
więcej,  jeśli nie Serca - Ser-
ca tak kochającego.

To z Tego Serca, każdego 
dnia na nasze życie spływa-
ją zdroje łask - pocieszają 
strapionych, dodają otuchy 
stroskanym, przywracają 
nadzieję wątpiącym, koją 
łzy płaczących.

Z dziękczynieniem i 
uwielbieniem stajemy dziś 
przed Tobą Jezu, by powie-
dzieć: Chwała i cześć niech 
będzie Najświętszemu Ser-
cu Jezusowemu teraz i na 
wieki.



Parafia na Sadach6 Nr �0

Uroczystość narodzenia świętego Jana Chrzciciela
„A i ty, dziecię, prorokiem Najwyższego zwać się będziesz” (Łk 1,76).
Te słowa odnoszą się do dzisiejszego Świętego. Tymi słowami kapłan Zachariasz 

pozdrowił swojego syna po odzyskaniu zdolności mówienia. Tymi słowami pozdrowił 
swojego syna, któremu - zgodnie ze swoją wolą, a ku zaskoczeniu całej rodziny - dał imię 
Jan. Dzisiaj Kościół przypomina nam te wydarzenia, obchodząc uroczystość narodze-
nia świętego Jana Chrzciciela. Można by ją nazwać także dniem powołania Jana, syna 
Zachariasza i Elżbiety z Ain-Karim, aby był ostatnim prorokiem Starego Przymierza; aby 
był wysłannikiem i bezpośrednim poprzednikiem Mesjasza: Jezusa Chrystusa.

Oto ten, który przychodzi na świat w okolicznościach tak niezwykłych, przynosi już z 
sobą Boże powołanie. To powołanie wywodzi się z planu samego Boga, z Jego zbaw-
czej miłości, i jest wpisane w historię człowieka od pierwszej chwili poczęcia w łonie 
matczynym. Wszystkie okoliczności tego poczęcia, jak następnie okoliczności narodzin 
Jana w Ain-Karim, wskazują na powołanie niezwykłe: Praeibis enim ante faciem Domini 
parare vias eius - „bo pójdziesz przed Panem torując Mu drogi” (Łk 1, 76). Wiemy, że 
na to powołanie Jan Chrzciciel odpowiedział całym swoim życiem. Wiemy, że pozo-
stał mu wierny aż do ostatniego tchnienia. A to tchnienie było oddane w więzieniu na 
rozkaz Heroda, w następstwie woli Salome, która działała z podburzenia mściwej mat-
ki Herodiady. Jednakże liturgia tego wszystkiego nie wymienia, rezerwując na to inny 
dzień. Dzisiaj liturgia każe nam radować się z samych narodzin poprzednika Pańskiego. 
Każe nam dziękować Bogu za powołanie Jana Chrzciciela.

Jan Paweł II

Właściwe imię Piotra to Szymon (Symeon). Pochodził 
z Betsaidy, miejscowości położonej nad Jeziorem 
Genezaret (Galilejskim). Był synem Jony (Jana), rybaka 
galilejskiego. Szymon, zanim poznał Pana Jezusa, rów-
nież był rybakiem. Był żonaty. Mieszkał w Kafarnaum u 
teściowej (Mk 1, 29-31; Łk 4, 38-39). Tradycja wczesno-
chrześcijańska wspomina, że miał córkę św. Petronelę. 
Według Jana Ewangelisty (J 1, 40- 42), do Pana Jezusa 
przyprowadził Szymona jego brat Andrzej (późniejszy 
Apostoł). Stało się to wkrótce po chrzcie Pana Jezusa 
w rzece Jordan, który otrzymał z rąk Jana Chrzciciela 
(Mt 10, 2; J 1, 41). W trakcie pierwszego spotkania z 
Szymonem, Pan Jezus zmienił mu imię na Piotr (Kefas 
– Opoka), które symbolizowało jego przyszłe powołanie. 
Po włączeniu do grona uczniów Pana Jezusa, począt-
kowo Piotr nadal trudnił się zawodem rybaka. Dopiero 
po cudownym połowie ryb pozostał wraz z bratem 
Andrzejem na stałe przy Chrystusie (por. Łk 5, 1-11).

Piotr okazał się człowiekiem impulsywnym, ufnym, 
mającym gorące serce. Jego śmiałość i zdolność do 
działania wyróżniała go spośród innych uczniów. To Piotr 
widząc Jezusa idącego po wodzie wyszedł z łodzi i ruszył 
na jego spotkanie(Mt 14, 28-33). On w imieniu uczniów 
oświadczył, iż Jezus jest Mesjaszem (Mt 16, 15-17) za 
co otrzymał w nagrodę obietnicę prymatu nad Kościołem 
Chrystusa, słowami: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, 
synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz 
Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: 
Ty jesteś Piotr (czyli skała), i na tej Skale zbuduję Kościół 
mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klu-
cze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, 
będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, bę-
dzie rozwiązane w niebie” (Mt 16, 18-19).

To Piotr, z bronią w ręku, wykazał gotowość do obro-
ny Jezusa przed aresztowaniem. Okaleczył (obciął ucho) 
Malchusa, jednego ze strażników, którzy przyszli pojmać 

Jezusa (Mt 26, 50-54; Mk 14, 46-47; Łk 22, 49-50; J 18, 10-
11). Po zmartwychwstaniu pierwszy wbiegł do pustego gro-
bu, co najwyraźniej obawiał się uczynić Jan (J 20, 1-10).

Piotr przeżył również chwile słabości i załamania. Po 
uwięzieniu Jezusa, wraz z Janem udał się za Nim do 
pałacu arcykapłana, ale rozpoznany jako Galilejczyk i 
uczeń aresztowanego, trzykrotnie wyparł się znajomo-
ści ze swym Nauczycielem. Gdy zdjęty strachem opuś-
cił dziedziniec pałacu i zdał sobie sprawę, że zdradził 
Mistrza, którego kochał - „gorzko zapłakał” (Mt 26, 69-
75; Mk 14, 66-72; Łk 22, 54-62; J 18, 15-27). Nie towa-
rzyszył również Jezusowi w drodze krzyżowej.

Mimo tych słabości Piotra, Jezus wyraźnie wyróżniał 
go spośród Apostołów i nie bał się powierzyć mu waż-
nych i odpowiedzialnych zadań. Po zmartwychwstaniu 
zażądał tylko od Piotra świadectwa wierności: trzykrot-
nie zapytał go „...czy mnie miłujesz”. Odpowiedź twier-
dząca wystarczyła, aby powierzył Piotrowi Swój Kościół: 
„Paś baranki moje” (J 21, 15-17). 

Apostołowie od początku przyjęli te słowa i uznali w 
Piotrze pierwszego spośród siebie. We wszystkich wyka-
zach apostolskich Piotr jest zawsze stawiany na pierw-
szym miejscu (Mt 10, 2; Mk 3, 16; Łk 6, 14; Dz 1, 13). 

Zesłanie Ducha Świętego zapoczątkowało publicz-
ną działalność Apostołów. Swoją naukę skierowali do 
Żydów, co było dla nich naturalne i oznaczało wypełnie-
nie starotestamentowych obietnic danych narodowi wy-
branemu przez Boga. W Jerozolimie, w dzień Zesłania 
Ducha Świętego, Piotr pierwszy przemówił do tłumu i 
pozyskał sporą liczbę pierwszych wyznawców (Dz 2, 
14-36). W imię Jezusa uzdrowił chromego od urodzenia 
i nawrócił kilka tysięcy ludzi (Dz 3, 1-26). Wkrótce po tym 
założył w Jerozolimie pierwszą gminę chrześcijańską. 
Nauka głoszona przez Piotra i dokonane przez niego w 
imię Jezusa uzdrowienie, zaalarmowało arcykapłanów. 
Zakazali Piotrowi i Apostołom dalszej działalności. Piotr 

Chrzest Jezusa
(Mal. Giambattista 

dal Ponte zwany Bassano)

Święty Piotr Książę Apostołów

R
ys

. a
rc

h.
 re

d.



Parafia na Sadach 7Nr �0

nie dał się jednak zastraszyć. Zdecydowanie oświadczył, 
że nie może podporządkować się takiemu poleceniu, 
ponieważ „trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi” (Dz.
Ap. 5,29). Odpowiedź Piotra wzburzyła sanhedryn, jed-
nak początkowo kapłani uznali zwolenników Jezusa za 
sektę podobną do wielu innych istniejących wtedy wśród 
Żydów. Przypuszczali, że podobnie jak to miało miejsce w 
dotychczasowych przypadkach, uczniowie Jezusa szyb-
ko się rozproszą nie zagrażając jedności Żydów. W latach 
48 – 50 odbył się w Jerozolimie pierwszy Sobór apostol-
ski na którym, po burzliwej dyskusji i stanowczej interwen-
cji św. Piotra, Apostołowie poparli postulaty św. Pawła i 
zadecydowali, że z głoszeniem Ewangelii należy iść tak-
że do pogan, a od nawróconych z pogaństwa nie należy 
żądać wypełniania nakazów prawa żydowskiego (Dz 15, 
1-12). Ta przełomowa decyzja spowodowała oddzielenie 
chrześcijaństwa od judaizmu i uczyniła z chrześcijaństwa 
samodzielną religię zdolną podbić cały rzymski świat. Gdy 
głoszona przez Apostołów nauka rozszerzała się prze-
kraczając granice Palestyny, wnuk 
Heroda Wielkiego, Herod Agryppa I - 
rozpoczął prześladowania. Jakub brat 
Jana został ścięty. Piotr został pojma-
ny i miał być wydany Żydom na stra-
cenie. Od niechybnej śmierci wybawił 
go cudownie anioł Pański wyprowa-
dzając z więzienia (Dz 12, 1-17).

Wkrótce po cudownym uwolnie-
niu Piotr udał się do Antiochii, gdzie 
założył swoją stolicę (Ga 2, 11-14). 
Stamtąd udał się do Małej Azji (2 P 
1, 1), aby wreszcie osiąść na stałe w 
Rzymie, gdzie założył kościół, spę-
dził ostatnie 25 lat swojego życia. 
Głoszone przez św. Piotra nauki spi-
sał w swojej Ewangelii, towarzyszący 
Apostołowi w Rzymie św. Marek.

Św. Piotr zostawił po sobie dwa listy, zaliczane do 
ksiąg Pisma świętego Nowego Testamentu. Dyktował je 
swojemu uczniowi Sylwanowi (1 P 4, 12). Wyróżniają się 
one niezwykłą plastyką i ekspresją. Pierwszy list Piotra 
powstał w Rzymie ok. 63 r., przed prześladowaniem 
wznieconym przez Nerona. Drugi list, pisany również w 
Rzymie, prawdopodobnie został zredagowany w więzie-
niu, pomiędzy 64 a 67 rokiem. Piotr wspomina w nim o 
swojej rychłej śmierci (2 P 1, 14).

Pomiędzy 64 a 67 rokiem Apostoł poniósł śmierć 
męczeńską na krzyżu, tak, jak mu to przepowiedział 
Chrystus (J 21, 18-19). Stało sie to w Rzymie za pano-
wania cesarza Nerona. Według świadectwa Orygenesa, 
Piotr, na własną prośbę, został ukrzyżowany głową w 
dół, ponieważ czuł się niegodnym umierać na krzyżu jak 
Chrystus.

Najstarsze źródła tradycji wskazywały jako miejsce 
męczeńskiej śmierci św. Piotra, ogrody cesarskie o 
nazwie ager vaticanus (pole watykańskie), które rodzi-
na Augusta Oktawiana założyła na brzegu Tybru, na-
przeciw właściwego miasta. Cesarze August, Kaligula 
i Neron wybudowali tam stadiony sportowe i cyrki. Tu 
właśnie dokonało się męczeństwo wielu chrześcijan, po-
mordowanych na polecenie Nerona. 

O pobycie Piotra w Rzymie i jego śmierci piszą mię-
dzy innymi: św. Klemens Rzymski (+ ok. 97), List do 
Koryntian, 5; św. Ignacy z Antiochii (+ ok. 117), List do 
Rzymian 4, 3; św. Dionizy z Koryntu (+ 160); św. Ireneusz 
(+ 202); Euzebiusz - Historia Kościoła 2, 25, 8; św. Kajus 
Rzymski (+ 296) i wielu innych.

Kult św. Piotra sięga samych początków chrześci-
jaństwa. Zaraz po śmierci oddawano mu cześć jako na-
stępcy Pana Jezusa i Jego pierwszemu namiestnikowi 
na ziemi. O wielkiej popularności św. Piotra świadczą 
również liczne apokryfy. 

Około roku 330 cesarz Konstantyn Wielki, na miej-
scu śmierci i grobu św. Piotra postawił bazylikę, która 
przetrwała ponad 1150 lat. Obecna Bazylika św. Piotra 
została wybudowana w latach 1506-1667. Stawiali ją 
najznakomitsi architekci świata, a przyozdabiali najsław-
niejsi rzeźbiarze i malarze.

Jest to dotychczas największa na świecie świątynia 
katolicka. W czasie prac archeologicznych przeprowa-

dzonych w jej podziemiach, w latach 
1940-1949 znaleziono pod konfesją 
(pod głównym ołtarzem Bazyliki) grób 
św. Piotra. Bazylika jest symbolem 
całego Kościoła Chrystusa. Rocznie 
nawiedza ją kilkanaście milionów piel-
grzymów i turystów z całego świata.

Obok Bazyliki usytuowane jest 
Państwo Watykańskie, istniejące w 
obecnym kształcie od roku 1929 jako 
pozostałość dawnego państwa papie-
ży. Liczy ono 0,44 km2 powierzchni, 
zamieszkuje je ok. 1000 osób.

Dokładna data i dzień śmierci św. 
Piotra nie są znane. Przez długi czas 
sądzono, że św. Piotr zginął w tym sa-
mym dniu i roku co św. Paweł. Dlatego 
od roku 258, zarówno na Wschodzie 

jak i na Zachodzie, uroczystość św. Piotra oraz św. 
Pawła obchodzona jest w tym samym dniu 29 VI. Dla 
podkreślenia wyjątkowych zasług św. Piotra i św. Pawła 
dla Kościoła oraz w celu wyróżnienia spośród pozosta-
łych Apostołów, zwykło się nazywać ich „Książętami”. 
Tak wiec „Księciem Apostołów” nazywamy zarówno św. 
Piotra jak i św. Pawła. 

W ikonografii św. Piotr ukazywany jest w stroju apo-
stoła, jako biskup lub papież w pontyfikalnych szatach. 
Od IV w. (medalion z brązu - Watykan, mozaika w S. 
Clemente) ustalił się typ ikonograficzny św. Piotra - sze-
rokie rysy twarzy, łysina lub lok nad czołem, krótka, gęsta 
broda. Od XII wieku przedstawiany jest jako siedzący na 
tronie. Atrybutami Księcia Apostołów są: anioł, kajdany, 
dwa klucze symbolizujące klucze Królestwa Bożego, ko-
gut, odwrócony krzyż, księga, łódź, zwój, pastorał, ryba, 
sieci, skała - stanowiące aluzje do wydarzeń w jego ży-
ciu oraz tiara w rękach.

Zredagował Marek Kowalski na podstawie:
1. Agnieszka Kastory. Św. Piotr i Paweł.  

http://www.mikolaj.bochnia.pl/przewodnik/swieci/piotr.html
2. Mariusz Florkiewicz. Święci Piotr i Paweł.  

http://www.bopos.pl/dodruku.php?sp=800
3. Święci Apostołowie Piotr i Paweł.  

http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/06-29.php3
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cd. na str. następnej

Św. Paweł urodził się między 1 a 5 rokiem po narodze-
niu Chrystusa, w Tarsie (obecnie tureckie miasto Çayi) w 
Cylicji, w żydowskiej rodzinie. Od urodzenia posiadał oby-
watelstwo rzymskie, co dawało mu później pewne wyróż-
nienie i przywileje, z których w trudnych sytuacjach umiał 
korzystać (Dz 16, 35-40; 25, 11). Jako obywatel rzymski 
otrzymał obok hebrajskiego imienia Saul (Szaweł) rów-
nież rzymskie Paulus (Paweł). 

Jego rodzina pochodziła z rodu Beniamina, co także 
i Paweł podkreślał z dumą (Rz 11, 1). Stąd nadane mu 
żydowskie imię Saul (Szaweł), od pierwszego i jedyne-
go króla Izraela z tego rodu (panował w wieku XI przed 
Chrystusem). Po ukończeniu miejscowych szkół, w wieku 
ok. 20 lat, Szaweł udał się do Palestyny i w Jerozolimie, 
w słynnej szkole rabina Gamaliela kształcił się w Prawie 
mojżeszowym. Kultura hellenistyczna również nie była mu 
obca, był człowiekiem wszechstronnie wykształconym. 
Zdobył również zawód tkacza 
i utrzymywał się z produkcji 
namiotów. Był człowiekiem re-
ligijnym i tak jak jego rodzina, 
należał do sekty faryzeuszy 
- najgorliwszych patriotów i wy-
znawców prawa mojżeszowe-
go (Dz 23, 6). Prawdopodobnie 
w okresie publicznej działal-
ności Jezusa nie spotkał się z 
Nim osobiście, natomiast od-
rzucał Jego naukę głoszoną 
przez Apostołów. Uważał, że 
wyznawcy Jezusa tworzą w ło-
nie religii żydowskiej szkodliwą 
sektę, którą należy unicestwić. 
Asystował przy męczeńskiej śmierci św. Szczepana (Dz 
7, 58). Nie mając pełnych lat 30, nie mógł wykonywać wy-
roku śmierci na diakonie. Pilnował szat oprawców i apro-
bował wykonywaną egzekucję (Dz 7, 58-60). Szybko stał 
się znany jako gorliwy prześladowca chrześcijan.

Ok. 35 roku po narodzeniu Jezusa, w wyniku prze-
śladowań w Jerozolimie, znaczna grupa chrześcijan 
schroniła się w Damaszku. Szaweł, zaopatrzony w listy 
polecające do tamtejszych synagog, udał się tam aby ich 
uwięzić (Dz 9, 1-3). Gdy wraz z towarzyszami zbliżał się 
do Damaszku, stanął na jego drodze Chrystus, Swoją 
promienną jasnością powalił Szawła na ziemię, oślepił 
i w jednej chwili oświecił, że jest w błędzie, że nauka, 
którą tak zaciekle zwalczał jest prawdziwa, a głoszony i 
budowany przez Apostołów Kościół Chrystusowy jest wy-
pełnieniem obietnic Starego Przymierza. W jednej chwili 
Szaweł uwierzył, że to właśnie Jezus jest tak długo ocze-
kiwanym i zapowiadanym Mesjaszem. Po tym wydarze-
niu, niewidomy Szaweł zgodnie z wolą Pana Jezusa udał 
się do Damaszku prowadzony przez swych towarzyszy. 
Tu, dzięki interwencji Pana Jezusa, doszło do spotka-
nia Szawła z przedstawicielami gminy chrześcijańskiej, 
Szaweł odzyskał wzrok, przyjął chrzest i rozpoczął nową 
erę życia. Od tego czasu niestrudzenie głosi nauki Jezusa 
Chrystusa oraz prawdę, że to Jezus jest oczekiwanym 
Mesjaszem. Stało się tak zgodnie z wolą Chrystusa, Który 
właśnie Szawła wybrał na głosiciela swojej nauki pośród 

narodów (Dz 9, 15). W początkowym okresie działalności 
Szaweł używa swojego hebrajskiego imienia. Żydzi prag-
nąc się zemścić na renegacie, zażądali od króla Damaszku 
Aretasa, by wydał im Szawła. Dzięki pomocy chrześcijan, 
Szaweł uniknął aresztowania uciekając z Damaszku poza 
mury miasta w koszu spuszczonym na linie. Trzy lata spę-
dził w miejscach pustynnych w okolicach Damaszku. Tam 
przestudiował i przeanalizował na nowo Stare Przymierze i 
zgodnie z tym, co sam o sobie napisał w liście do Galatów, 
sam Chrystus bezpośrednio wtajemniczył go w swoją naukę 
(Ga 1, 11-12). Po tym czasie, Szaweł udał się do Jerozolimy, 
aby przedstawić się św. Piotrowi (Ga 1, 17-18). W Jerozolimie 
powitano go ze zrozumiałą rezerwą ale dzięki interwencji 
Barnaby, który wśród Apostołów zażywał wielkiej powagi, 
udało się przychylnie nastawić Apostołów do Szawła. Na 
skutek głoszonych przez Szawła nauk oraz dyskusji toczo-
nych z poganami i grekami, w Jerozolimie również zaczęła 

mu grozić śmierć. Musiał ratować 
się ucieczką do rodzinnego Tarsu. 
Tu w swoich rodzinnych stronach 
głosił Ewangelię odnosząc znacz-
ne sukcesy. Z Tarsu, za namową 
Barnaby udał się do Antiochii, któ-
ra w tym czasie była po Rzymie i 
Aleksandrii trzecim co do wielko-
ści miastem cesarstwa rzymskie-
go stając się najważniejszym cen-
trum rozwoju nowej religii. Szaweł 
znalazł oparcie w tamtejszym 
kościele i stamtąd odbył trzy wiel-
kie podróże misyjne. Pierwsza 
podróż, w której Szawłowi to-
warzyszył Barnaba, a do Cypru 

włącznie również Jan Marek, miała miejsce w latach 44-49 
i obejmowała: Seleucję, Cypr, Perge w Pamfilii, Antiochię 
Pizydyjską, Listrę, Derbe, Ikonium, Attalię. Od pobytu na 
Cyprze Szaweł występuje już wyłącznie pod swoim rzym-
skim imieniem Paweł. Stało się to od momentu gdy zdołał 
nawrócić namiestnika wyspy Sergiusza Pawła (Dz 13,7-9). 
Być może rzymskie imię ułatwiało kontakty ze słuchaczami 
pochodzenia nieżydowskiego.

Przybywając do kolejnych miast, Paweł najpierw uda-
wał się do synagogi, gdzie głosił naukę Jezusa. Jeśli jednak 
spotykał się z wyraźną wrogością Żydów, kierował swoje 
słowa do pogan. Na zarzuty Żydów odpowiadał: „należało 
głosić Słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzuca-
cie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, 
zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: 
ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawie-
niem aż po krańce ziemi” (Dz. Ap. 13,46-47). Podczas 
tej podróży misyjnej, w Listrze próbowano ukamienować 
Pawła. Gdy wydawał się martwy napastnicy pozostawili go 
za miastem, gdzie towarzyszom udało się go uratować.

Będąc coraz częściej Apostołem pogan, a nie Żydów, 
Paweł zdał sobie sprawę, że chrześcijaństwo nie roz-
przestrzeni się jeśli będzie ściśle związane z judaizmem. 
Obowiązek obrzezania i liczne przepisy przestrzegane 
przez Żydów, były nie do przyjęcia dla ludności nieżydow-
skiej. Paweł uznał, że nawrócony poganin może zostać 
wyznawcą Jezusa nie nakładając na siebie trudnych prze-

Święty Paweł Apostoł Narodów
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cd. ze str. poprzedniej

pisów formalnych Prawa mojżeszowego. Wraz z podziela-
jącym ten pogląd Barnabą, zezwalali na taką formę wiary 
członkom zakładanych przez siebie wśród ludności pogań-
skiej, nowych gmin chrześcijańskich. Praktyka ta spotkała 
się z ogromną radością wśród nowych wyznawców, spo-
wodowała natomiast ostrą krytykę i potępienie ze strony 
judeochrześcijan, którzy przestrzegali Prawo mojżeszowe 
i jednocześnie wyznawali Chrystusa. Spór groził rozłamem 
w młodym kościele i skłonił Piotra, Pawła i pozostałych 
Apostołów do oficjalnego spotkania w Jerozolimie w latach 
48 – 50 w celu przeanalizowania problemu. Na forum tego 
pierwszego Soboru, w wyniku burzliwych dyskusji, Paweł 
uzyskał poparcie Piotra, Jana i Jakuba dla swoich poglą-
dów. Uczestniczący w pierwszym Soborze Apostołowie 
oficjalnego zadecydowali o ich słuszności. Ta doniosła 
decyzja spowodowała oddzielenie chrześcijaństwo od ju-
daizmu, czyniąc tym samym chrześcijaństwo samodzielną 
religią zdolną podbić cały rzymski świat.

Druga podróż misyjna w której Pawłowi towarzyszyli 
Tymoteusz i Sylas, miała miejsce w latach 50-53 i ob-
jęła Syrię, Cylicję, Derbe, Listrę, Frygię, Galację, Myzję, 
Troadę, Filippi, Tesaloniki, Bereę, Ateny, Korynt, Efez. 
Po raz pierwszy Paweł opuścił Azję i udał się do Europy, 
do Grecji. Słynne stało się jego wystąpienie w Atenach. 
Nawiązując do ołtarza poświęconego „nieznanemu 
bogu”, Paweł przedstawił naukę Jezusa. Nie zdołał jed-
nak przekonać ateńczyków dla których nie do przyjęcia 
okazała się prawda o zmartwychwstaniu. Założył jednak 
silne gminy chrześcijańskie w Koryncie i Tesalonikach.

Podczas trzeciej wyprawy w latach 53-58 Paweł od-
wiedził Frygię, Efez, po czym udał się do Filippi, Troady, 
Assos, Mityleny, na Samos i do Miletu. W Efezie istnia-
ło centrum kultu bogini Artemidy. Jej świątynia uważana 
za jeden z cudów świata była celem pielgrzymek wielu 
Greków. W Efezie liczni rzemieślnicy żyli z wyrobu pamią-
tek: niewielkich kopii świątyni. Popularność nauk Pawła 
spowodowała bunt wytwórców i sprzedawców pamiątek, 
zaniepokojonych o swoje dochody. W mieście wybuchły 
rozruchy i Paweł musiał opuścić Efez.

Po powrocie z trzeciej podróży misyjnej, Paweł udał się 
do Jerozolimy. Tam nieoczekiwanie został oskarżony przez 
Żydów o bezprawne wprowadzenie do świątyni swego to-
warzysza z Efezu, który nie był Żydem. Rozwścieczony 
tłum próbował dokonać na Pawle samosądu. Od śmierci 

uratowali go żołnierze rzymscy. Gdy dowódca kohorty za-
mierzał go wychłostać, w celu wydobycia zeznań o przy-
czynach zajścia, Paweł powołał się na prawo, które zabra-
niało wykonywnia kar cielesnych na obywatelu rzymskim. 
Odesłany do Cezarei gdzie miał stanąć przed sądem, 
Paweł dwa lata przebywał w więzieniu. Wreszcie odwołał 
się do cesarza i wysłano go do Rzymu. 

W więzieniu rzymskim Paweł przebywał jeszcze ponad 
dwa lata ciesząc się względną swobodą. Po uwolnieniu 
prawdopodobnie udał się do Hiszpanii (Rz 15, 24-25), a 
następnie odwiedził po raz ostatni Efez, Kretę, Macedonię. 
Ostatnie lata życia Pawła nie są dobrze znane. 

Wiadomo, że ok. 67 roku poniósł śmierć męczeńską. 
Według bardzo starożytnego podania, jako obywatel 
rzymski, św. Paweł miał ponieść śmierć od miecza. Nie 
jest znany dzień jego śmierci, za to dobrze zachowano 
w pamięci miejsce jego męczeństwa Aquae Salviae za 
Bramą Ostyjską w Rzymie. Ciało Męczennika złożono naj-
pierw w posiadłości św. Lucyny przy drodze Ostyjskiej. W 
roku 284 za czasów prześladowania, wznieconego przez 
cesarza Waleriana, przeniesiono relikwie Apostoła do 
Katakumb, zwanych dzisiaj Katakumbami św. Sebastiana 
przy drodze Apijskiej. Po edykcie cesarza Konstantyna 
Wielkiego (313) ciało św. Pawła przeniesiono na miejsce 
jego męczeństwa, gdzie cesarz wystawił ku jego czci ba-
zylikę pod wezwaniem św. Pawła.

Św. Paweł jest autorem 13 listów do gmin chrześci-
jańskich, włączonych do ksiąg Nowego Testamentu: do 
Rzymian, dwa do Koryntian, do Galatów, Efezjan, Filipian, 
Kolosan, Tesaloniczan, dwa do Tymoteusza, do Tytusa 
i do Hebrajczyków. Miał talent pisarski i poetycki, nato-
miast nie był dobrym mówcą. O jego wyglądzie niewiele 
wiadomo. Wedle apokryficznych „Dziejów Pawła”, był nie-
wysokim mężczyzną na krzywych nogach ale o szlachet-
nej postawie. Miał dużą głowę, zrośnięte nad oczami brwi 
i wydatny nos. Tchnął życzliwością. 

W ikonografii przedstawiany jest w długiej tunice i 
płaszczu. Jego atrybutami są: baranek, koń, kość słonio-
wa i miecz.

Zredagował Marek Kowalski na podstawie:
1. Agnieszka Kastory. Św. Piotr i Paweł.  

http://www.mikolaj.bochnia.pl/przewodnik/swieci/piotr.html
2. Mariusz Florkiewicz. Święci Piotr i Paweł.  

http://www.bopos.pl/dodruku.php?sp=800
3. Święci Apostołowie Piotr i Paweł.  

http://www.brewiarz.katolik.pl/czytelnia/swieci/06-29.php3

3 marca 2007 r. Ojciec Święty Benedykt XVI miano-
wał bpa Kazimierza Nycza, dotychczasowego biskupa 
koszalińsko-kołobrzeskiego, arcybiskupem metropolitą 
warszawskim. 1 kwietnia 2007 r. (niedziela Palmowa 
Męki Pańskiej) abp Kazimierz Nycz objął kanonicznie 
Archidiecezję Warszawską.

Parafia Świętego Jana Kantego 
serdecznie gratuluje i składa najlepsze życzenia.  

Szczęść Boże !
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Andrzej W.Wodziński 

Witraże i coś jeszcze
Witraże - mieniące się barwami skrzydła szklanych motyli -
uleciały pod dachy gotyckich katedr dla Bożej chwały, dla ludzkiej pokuty.
Ale i mnie na pamiątkę coś od siebie zostawiły
i wiszą w moim oknie, wytrawione w ogniu sztuki, dwa szklalne koguty.
Dlaczego w strzelistych katedrach są tak wysoko ?
Nie na wysokości ludzkich oczu grzesznych.
A to po to, by nie sprofanowało, nie shańbiło ich urody ludzkie oko
i nie odkryło tam spraw nieraz nieco śmiesznych.
Urągających powadze świętego miejsca,
bo sacrum wymaga zawsze trochę tajemniczości.
Byłoby nie do pojęcia,
że myśląc o niebieskiej wieczności -
pielgrzymi czy turyści zobaczyliby je zbrukane przez gołębie
albo Świętą Rodzinę oplecioną stuletnią pajęczyną.
Już widzę te ironiczne uśmieszki na niejednej gębie,
a tak, to czego oczy nie widzą 
I nie radzę, jak Ikar nic kombinować
lub, jak ten pan, co złamał kark, gdy na lotni oblatywał gotyk w Chartres.
Musimy na dole modlić się i duchowo stołować -
za potrawę duchową niech starczy marzenie o pięknie-nie jego widok i smak.
Ja wiem, że z góry widać więcej,
ale gubi się też szczegóły.
Po co Panu Bogu i artyście patrzeć na ręce,
a jest i przyciąganie ziemskie i obraz mogą przesłonić nagle burzowe chmury.
Odradzam oglądać od zewnątrz kolorowe bajki w szybkach z nieba 
-patrzyć na ołowiane fugi łączące tęczę i słoneczne promienie. 
To tak, jak z wiarą nie widząc, nie dotykając - uwierzyć trzeba w Boga istnienie. 

Za zgodą autora zamieszczamy fragment utworu

Wakacje z modlitwą i z .... poezją parafialną

O modlitwie
Tak wyraźnie przemawiasz, 
a my - nie słuchamy, 
dobrego tyle dajesz, 
my - nie dziękujemy.
 W kłopotach - nawet drobnych 
 do Ciebie wzdychamy, 
 później zapominamy 
 i ... nic nie czujemy.
Nieszczęście tak nas łamie, 
dobro - krótko cieszy, 
wygoda, ziemskie cele, 
zgnuśnienie - myśl mącą.
 A przecież pokazałeś 
 ludzi licznej rzeszy 
 modlitwę żywą, prostą, 
 szczerą i gorącą.

Anna Elżbieta Grajdek 
WIERSZE

LIPIEC - SIERPIEŃ
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Jezus jest z nami na wieki
bł. Alicja Kotowska CR.
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Lato
Słońce świeci, śliczny dzień. 
Lipa rzuca miły cień, 
pszczoły brzęczą, pachnie kwiat. 
Jaki piękny latem świat!
 Pod drzewami rześki chłód -
 usiedliśmy, wiatr od wód 
 (bo w pobliżu wielki staw) 
 niesie zapach trzcin i traw.
Nikt z nas tu nie nudzi się, 
można siedzieć cały dzień. 
Dumać, myśleć, marzyć, śnić. 
Pająk przędzie złotą nić;
 nieba błękit, ptaków śpiew, 
 niby jeden wielki zew! 
 Pieśń słoneczna. Wietrze, nieś ją! 
 Radość życia jest jej treścią.
Pozwól wietrze, niech doleci 
i do starszych i do dzieci. 
Żeby wszyscy w dniu tym byli 
dla siebie serdeczni, mili
 i z przyrodą zgodny ton
 niechaj dźwięczy tak, jak dzwon!

  Anna Elżbieta Grajdek 
WIERSZE

Uroczystość 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Znajdujemy się na progu wieczności. Życie Matki Chrystusowej na 
ziemi już się zakończyło. I oto w chwili, kiedy dopełnia się w Niej prawo 
śmierci, zwyciężonej przez zmartwychwstanie Jej Syna, z Serca Maryi 
wypływa na nowo hymn, który jest hymnem zbawienia i łaski: hym-
nem wniebowzięcia. Kościół kładzie z powrotem w usta Wniebowziętej 
Matki Bożej, Magnificat: „Raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy... 
Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny” (Łk 1, 47. 49).

Czynił je od początku. Od chwili Jej poczęcia w łonie matki, Anny, 
kiedy wybrawszy Ją na Matkę swojego Syna, uwolnił Ją od jarzma 
dziedzictwa grzechu pierworodnego. I potem, w ciągu lat dzieciństwa, 
kiedy wezwał Ją całkowicie do siebie, na swoją służbę. I następnie 
za pośrednictwem Zwiastowania w Nazarecie i przez noc betlejemską,  
i przez trzydzieści lat życia ukrytego w domu w Nazarecie. I kolejno za 
pośrednictwem doświadczeń lat nauczania Jej Syna Chrystusa i okrop-
nych cierpień Jego krzyża, i jutrzenki zmartwychwstania...

Naprawdę, „wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny...”
W słowach Magnificat ukazuje się całe serce naszej Matki. One są 

dzisiaj Jej testamentem duchowym. Każdy z nas powinien patrzeć na 
swoje życie, na historię człowieka w pewien sposób oczyma Maryi.

Ponieważ to, co Jej uczynił, to uczynił dla nas, a zatem uczynił także 
nam. Dla nas stał się człowiekiem, nam przyniósł łaskę i prawdę. Nas 
czyni dziećmi Bożymi i dziedzicami nieba.

Słowa Maryi dają nam nową wizję życia. Wizję trwałej i spójnej wia-
ry. Wiary, która jest światłem życia codziennego. Tych dni niekiedy spo-
kojnych, ale często burzliwych i trudnych. Wiary, która rozjaśni w końcu 
ciemności śmierci każdego z nas.

To spojrzenie na życie i na śmierć niech będzie owocem święta 
Wniebowzięcia.

Jan Paweł II
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Andrzej z Krety, biskup  
i męczennik. (VIII w.) Pochodził  
z greckiej wyspy Kreta. Był przez 
wszystkich szanowanym mni-
chem prowadzącym bogobojne 
pustelnicze życie.

„Kresem Prawa jest Chrystus”. On uwalniając nas od 
Prawa podnosi zarazem ku duchowi. W Nim wypełnienie 
wszystkiego, gdyż jako Prawodawca spełniwszy i do-
prowadziwszy wszystko do końca, zmienił literę Prawa 
na ducha, prowadząc wszystko do siebie jako do Głowy. 
Prawo zostało ożywione łaską i jej podporządkowane. 
Łaska zaś w harmonijny sposób połączyła się z Prawem 
i z nim się zespoliła. Nie było to zmieszanie czy zlanie 
właściwości Prawa z właściwościami łaski, ale przemia-
na dokonana mocą Bożą. Dzięki niej to, co w Prawie 
było trudne, uciążliwe i niewolne, zmieniło się w to, co 
jest łatwe i swobodne, abyśmy już nie byli „poddani ży-
wiołom tego świata” ani nie pozostawali pod jarzmem 
litery Prawa.

W tym właśnie zawiera się istota ofiarowanych nam 
przez Chrystusa dobrodziejstw, w tym objawia się za-
mysł Boga, w tym wyniszczenie natury Bożej – Bóg  
i człowiek – w tym ubóstwienie przyjętego przez Słowo 

Andrzej z Krety, biskup  
i męczennik. (VIII w.)

Obchodzimy dzisiaj uroczy-
stość krzyża świętego, który 
usunął ciemności i przywrócił 
światło. Obchodzimy uroczy-
stość krzyża i w ten sposób wraz 
z Ukrzyżowanym wznosimy się 
ku górze, abyśmy porzuciwszy 
ziemię i grzechy, osiągnęli do-
bra niebieskie. Oto jak wspaniałą  

i niezrównaną rzeczą jest posiadanie krzyża. Kto krzyż 
posiada, posiada skarb. Słusznie nazwałem skarbem 
to, co z imienia i w rzeczywistości jest najwspanialsze 
z wszystkich dóbr. Przez niego bowiem, dzięki niemu  
i w nim objawia się istota naszego zbawienia i powrót do 
pierwotnego stanu.

Gdyby nie było krzyża, Chrystus nie zostałby ukrzy-
żowany. Gdyby nie było krzyża, Życie nie zostałoby 
przybite gwoździami do drzewa. Gdyby nie było przy-
bite gwoździami, z boku nie wypłynęłaby krew i woda 
dla oczyszczenia świata, dokument grzechu nie został-
by zniszczony, nie otrzymalibyśmy wolności, nie rado-
walibyśmy się drzewem życia, raj nie zostałby otwarty. 
Jeśliby nie byłoby krzyża, śmierć nie byłaby zwyciężona, 
piekło nie zostałoby pozbawione swej mocy.

Wielka zaiste i cenną rzeczą jest krzyż. Wielką, po-
nieważ przezeń otrzymaliśmy wiele dóbr, o tyle więcej, 
o ile większość z nich jest owocem cudów i cierpień 

człowieka. Wypadało więc, aby tak cudownie i niezwy-
kłe zamieszkanie Boga wśród ludzi poprzedzone było 
jakimś wprowadzeniem do tej radości, chwilą, w której 
zaczyna się tak wielki dar zbawienia dla nas. To właś-
nie wspominamy w dzisiejszym święcie. Narodziny 
Bogarodzicy stanowią początek, wypełnieniem zaś  
i kresem jest zjednoczenie Słowa z ciałem. Oto przycho-
dzi na świat Dziewica, przyjmuje pokarm i wzrasta, aby 
być Matką Boga, Króla wieków.

Dla nas płynie stąd podwójna korzyść. Maryja pro-
wadzi nas do prawdy i odrywa od życia w niewoli Prawa.  
W jaki sposób? Dzięki czemu? Dzięki temu, że mrok 
ustępuje wobec nadchodzącego światła, że łaska przy-
nosi wolność w miejsce litery Prawa. Uroczystość dzi-
siejsza oznacza granicę tych czasów. Ukazuje związek 
rzeczywistości z symbolami i zapowiedziami, zastępując 
Stare Przymierze Nowym.

Niech zatem całe stworzenie śpiewa, raduje się  
i pomnaża wesele dnia dzisiejszego. Mieszkańcy ziemi  
i niebios niech wspólna święcą dziś uroczystość. Niechaj 
wspólnie świętują wszyscy na ziemi i w niebie. Dziś bo-
wiem wzniesiony został przybytek Stwórcy wszechświa-
ta, dziś stworzenie mocą niepojętego zamysłu Boga 
przygotowuje nowe mieszkanie Stwórcy.

Chrystusa. Cenną zaś, ponieważ krzyż jest znakiem 
męki i tryumfu Boga: znakiem męki z powodu dobrowol-
nej w męce śmierci; znakiem tryumfu, ponieważ dzięki 
niemu szatan został zraniony, a wraz z nim została po-
konana śmierć; ponieważ bramy piekła zostały skruszo-
ne, krzyż zaś stał się dla całego świata powszechnym 
znakiem zbawienia.

Krzyż jest chwałą i wywyższeniem Chrystusa. Jest 
kosztownym kielichem obejmującym wszystkie cierpie-
nia, jakie Chrystus za nas poniósł. O tym, że krzyż jest 
chwałą Chrystusa, dowiedz się z Jego własnych słów: 
„Teraz Syn Człowieczy został otoczony chwałą, a w Nim 
Bóg został chwałą otoczony i zaraz Go chwałą otoczy”. 
I znowu: „Ojcze, otocz Mnie u siebie tą chwałą, którą 
miałem u Ciebie pierwej, zanim świat powstał”. I jeszcze: 
„Ojcze, wsław imię Twoje. Wtem rozległ się głos z nieba: 
Już wsławiłem i jeszcze wsławię”. Słowa te wskazywały 
na chwałę, którą miał otrzymać na krzyżu.

O tym zaś, że krzyż jest także wywyższeniem 
Chrystusa, posłuchaj, jak sam powiada: „A Ja, gdy zo-
stanę wywyższony nad ziemię, pociągnę wszystkich do 
siebie”. Widzisz więc: Krzyż jest chwałą i wywyższeniem 
Chrystusa.

Z pism Ojców Kościoła... ŚWIĘTO NARODZENIA NMP

WRZESIEŃ

Z pism Ojców Kościoła... ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEgO

Wyboru z Pism Ojców Kościoła 	
dokonał ks. Piotr Paweł Laskowski
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Z wysokości świętego Krzyża
„Kłaniamy Ci się, Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę 

swoją odkupił świat”.
Ci, którzy ginęli za wiarę, obejmowali z miłością Krzyż Chrystusa, powtarzając: 

„Błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż i Mękę odkupił świat”.
Kłaniamy Ci się, Jezu Chryste! Kłaniamy się. Upadamy na kolana. Nie znajdu-

jemy dostatecznych słów ani gestów, aby wyrazić Ci tę cześć, jaką przejmuje nas 
Twój Krzyż. Jaką przejmuje nas Twoje wyniszczenie aż do śmierci. Jaką przejmuje 
nas dar Odkupienia, ofiarowany całej ludzkości - wszystkim i każdemu - przez cał-
kowite i bezwzględne poddanie Twej woli względem woli Ojca...

Objawił miłość Ojca w swojej miłości. Z wysokości swego Krzyża ma prawo 
mówić do ludzi wszystkich czasów: „Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca” (J 
14, 9). Objawił przez swą śmierć, że jest w świecie Miłość - Miłość potężniejsza niż 
grzech. Objawił Boga, który „bogaty jest w miłosierdzie” (Ef 2, 4). Otworzył przed 
nami drogę nadziei.

I oto my pragniemy, Chryste, wołać dzisiaj do tego Miłosierdzia, które w sposób 
nieodwracalny weszło w dzieje człowieka, w cały nasz ludzki świat - i mimo pozo-
rów słabości jest potężniejsze od zła. Jest największą potęgą i siłą, na której może 
oprzeć się zagrożony z tylu stron człowiek.

Hágios o Theós, Hágios Ischyrós, Hágios Athánatos, eléison hymas. - Sanctus 
Deus, Sanctus Fortis, Sanctus Immortalis, miserere nobis. - Święty Boże, Święty 
Mocny, Święty a Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami.

Niech potęga Twojej miłości raz jeszcze okaże się większa od zła, które nam zagraża. Niech okaże się większa od 
grzechu - od wielorakich grzechów, które coraz bezwzględniej określają sobie publiczne prawo obywatelstwa w życiu 
ludzi i społeczeństw. Niech okaże się, o Chryste, potęga Twojego Krzyża większa od sprawcy grzechu, który zwie się 
„władcą tego świata” (por. J 12, 31). Przecież: Ty przez Krew i Mękę Twoją odkupiłeś świat! Amen Jan Paweł II

Maj 
Nabożeństwo Majowe
w Niedziele i dni powszednie o godz. 1800 

1 maj – wtorek 
Msze Św. godz. 630, 700, 730, 800 i 1830 

2 maj – środa 
Msza Św. w intencji Sł. Bożego J.P.II  
– godz. 800 

3 maj – czwartek, Urocz. N.M.P. Królowej 
Polski. 216. Roczn. Konstytucji 3 Maja. 
Msze Św. jak w każdą niedzielę 
Msza Św. za Ojczyznę o godz. 1830 

4 maj – 1-szy piątek miesiąca 
Msze Św: godz. 630, 700, 730, 800, 1700 i 1830 

5 maj – 1-sza sobota miesiąca 
Msze Św. jak w dzień powszedni

8 maj – wtorek – Urocz. Św. Stanisława B-pa 
i Męczennika, głównego Patrona Polski  
i naszej Archidiecezji. 
Msze Św. jak w dzień powszedni

12 maj – 2-ga sobota maja, w Warszawie 
– Uroczystość N.M.P Łaskawej – głównej 
Patronki Stolicy. 
/Kościół o. Jezuitów – ul. Świętojańska 10./

13 maj - 6-ta Niedziela Wielkanocna – Matki 
Bożej fatimskiej. 
Adoracja Najśw. Sakramentu po Mszy Św. 
o godz. 1400 zakończona Nabożeństwem 
Majowym o godz. 1800 .

15 maj – wtorek, 

w czasie Mszy Św. o godz. 1830 - 
Sakrament Bierzmowania młodzieży  
naszej parafii. J.Ex.Ks.Bp. Piotr Jarecki.

16 maj – środa,  
w Archidiecezji Warszawskiej– 
Uroczystość Św. Andrzeja Boboli – 
kapłana i męczennika, Patrona Polski  
i Metropolii Warszawskiej. 
Msze Św. jak w dzień powszedni.

18 maj – piątek, 
rozpoczęcie Nowenny do Ducha 
Świętego.

20 maj – Niedziela, Uroczystość 
Wniebowstąpienia Pańskiego. 
W czasie Mszy Św. o godz. 900 I Komunia 
Święta dzieci ze Szkoły Podstawowej  
nr 92.

27 maj – Niedziela Zesłania Ducha 
Świętego  
/zakończenie okresu wielkanocnego/ 
W czasie Mszy Św. o godz. 900 I Komunia 
Święta dzieci ze Szkoły Podstawowej  
nr 267.

28 maj – poniedziałek, Święto N.M.P. 
Matki Kościoła. 
Rocznica śmierci śp. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego - +1981 r. 
Msze Św. jak w dzień powszedni. 
Msza Św. o beatyfikację Sługi Bożego 
Kard. St. Wyszyńskiego o godz. 1830 .

ŚWIĘTA I UROCZYSTOŚCI W NASZEJ PARAfII ● MAJ- WRZESIEŃ 2007
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Czerwiec
Nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa 

/Czerwcowe/ w Niedziele i dni powszednie 
o godz 1800 

1 czerwiec – 1-szy piątek miesiąca. 
Msze Św: godz. 630, 700, 730, 800, 1700 i 1830 

2 czerwiec – 1-sza sobota mies. 
Msze Św. jak w dzień powszedni. 
Msza Św. w intencji Sługi Bożego J.P.II  
– godz. 1830 

3 czerwiec – Niedziela Trójcy Świętej. 
W czasie Mszy Św. o godz. 900 Rocznica 
I Komunii Św. 
/koniec okresu Spowiedzi i Komunii 
Wielkanocnej/

7 czerwiec – Najświętszego Ciała  
i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. 
Msze Św. godz: 700, 800, 900, 1000, 1100,  
��00 i 1830  
Procesja z Najśw. Sakramentem  
do 4. ołtarzy o godz. 1700 

9 czerwiec – sobota, Parafialny Dzień 
Chorych. 
Msza Święta o godz. 1000 

13 czerwiec – środa, Św. Antoniego  
z Padwy, 
całodzienna Adoracja Najśw. 
Sakramentu - o godz. 1800 nabożeństwo 
Czerwcowe. 
Imieniny Ks. Prałata dr Antoniego 
Dębkowskiego, Proboszcza naszej parafii. 
Msza Św. w intencji Dostojnego Solenizanta  
o godz. 1830 

15 czerwiec – piątek, Uroczystość Najśw. 
Serca Pana Jezusa. 
Msza Św. w intencji osób i rodzin poświęco-
nych Najśw. Sercu Pana Jezusa  
o godz. 1830 

16 czerwiec – sobota, Wspomnienie 
Niepokalanego Serca Najśw. 
M.Panny.

24 czerwiec – 12. Niedziela Zw., 
Narodzenie Św. Jana Chrzciciela. 
Porządek Mszy Św. wakacyjny - do 
ostatniej Niedzieli sierpnia włącznie 
/26.08/ /nie ma Mszy Św. o godz. 900  
i 1400 /.

29 czerwiec – piątek, Uroczystość 
Świętych Apostołów Piotra i Pawła. 
Msze Św. godz. 700, 800, 900 i 1830 
. Msza Św. w intencji Ojca Świętego 
Benedykta XVI o godz. 1830 .

Lipiec
1 lipiec – 13. Niedziela Zwykła. 

Porządek Mszy Św. wakacyjny, godz. 1745 
- Nabożeństwo Adoracyjne.

2 lipiec – poniedziałek, 
Msza Św. w intencji Sługi Bożego J.P.II  
o godz. 1830 

6 lipiec – 1-szy piątek miesiąca. 

Msze Św. godz. 700, 800 i 1830 .
7 lipiec – 1-sza sobota miesiąca. 

Msze Św. godz. 700, 800 i 1830 .
11 lipiec – środa, Święto Św. Benedykta 

– Patrona Europy. 
Msza Św. w intencji Ojca Świętego Benedykta 
XVI o godz. 800 .

13 lipiec – piątek, 
całodzienna Adoracja Najśw. Sakramentu  
zakończona Nabożeństwem o godz. 1800 .

Sierpień
1 sierpień – środa, 63. roczn. wybu-
chu Powstania Warszawskiego. 
   Msza Św. za poległych w Powstaniu 
   o  godz. 800 .
2 sierpień – czwartek, 
   Msza Św. w intencji Sługi Bożego J.P.II
   o godz. 1830 
3 sierpień – 1-szy piątek miesiąca. 
   Msze Św. godz. 700, 800 i 1830 .
5 sierpień – 18. Niedziela Zwykła,    
   Porządek Mszy Św. wakacyjny, 
   Nabożeństwo Adoracyjne o godz. 1745 .
6 sierpień – poniedziałek – 
Przemienienie Pańskie. 
   Msze Św. jak w dzień powszedni.

13 sierpień – poniedziałek, 
całodzienna Adoracja Najśw. Sakramentu za-
kończona Nabożeństwem o godz. 1800 .

15 sierpień – środa, Uroczystość 
Wniebowzięcia Najśw. M. Panny. 
Rocznica Cudu nad Wisłą w Bitwie 
Warszawskiej 1920 r. 
Msza Święta za Ojczyznę o godz. 1830.

Wrzesień
1 wrzesień – 1-sza sobota mie-
siąca. 68. rocznica wybuchu II 
wojny światowej.
     Msze Św. godz. 630, 700, 730, 800

     i 1830 Msza Święta za poległych 
    w obronie Ojczyzny o godz. 1830.
2 wrzesień – 22. Niedziela 
Zwykła.
     Nabożeństwo Adoracyjne o  
     godz. 1745 Msza Św. w intencji 
     Sługi Bożego J.P.II o godz. 1830 .
7 wrzesień – 
1-szy piątek miesiąca. 

    Msze Św. godz. 630, 700, 730, 800,1700 i 1830 .
13 wrzesień – czwartek, 

całodzienna Adoracja Najśw. Sakramentu  
zakończona Nabożeństwem o godz. 1800 .

29 wrzesień – sobota, 
Msza Św. za duszę śp. Księdza Zdzisława 
Markowskiego o godz. 1830 . w 3. rocznicę 
śmierci /długoletni pracownik naszej parafii/.

opracowała s. M. Bernarda Konieczna CR
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Sposób, w jaki Izrae-
lici zdobywali terytoria w 
Kanaanie oraz wygląd ich 
pierwszych osiedli, po-
zostaje ciągle jednym z 
najsłabiej poznanych za-
gadnień w historii Izraela. 
Księgi Jozuego i Sędziów 
pozostawiają wrażenie, 

że cały ten proces miał przebieg gładki i bezproblemo-
wy. Należy zrobić jednak jedno zastrzeżenie. Obie Księgi 
otrzymały swą obecną formę długo po procesie osiedla-
nia się w Kanaanie. Są one już teologiczną interpretacją 
wydarzeń historycznych, o czym świadczy szczególne 
podkreślenie roli Boga Izraela i zagubienia czynnika ludz-
kiego. Redaktorzy dla swoich celów wybierali z dostęp-
nych im starożytnych źródeł pewne urywki i opowiadali 
historię początków Izraela z perspektywy teologicznej. 
Podkreślali rolę Pana, wyróżniali potrzebę absolutnej 
wiary i posłuszeństwa oraz podporządkowywali historię 
regułom „świętej wojny”.

Archeologia pozwala nam przebić się przez barierę 
reinterpretacji i dotrzeć do faktów historycznych. Wyłoniły 
się trzy koncepcje osiedlania się Izraelitów w Kanaanie. 
Pierwsza zakłada, że półkoczownicze plemiona Izraeli-
tów w sposób pokojowy przenikały do nie zamieszkanych 
obszarów górzystego kraju i stopniowo budowały osady, 
przyjmując osiadły tryb życia. Dopiero znacznie później 
usunęły Kanaanejczyków z ich miast. Według drugiej 
koncepcji w okolicach górskich miałoby wybuchnąć po-
wstanie wieśniaków przeciw ich kanaanejskim panom, 
analogiczne do powstania Habiru, które wybuchło w tym 
rejonie w poprzednim stuleciu i którego potwierdzenie 
znajduje się w listach z Amarna. Pogląd trzeci zakłada, 
że biblijny Izrael wyłonił się z konglomeratu nielicznej, 
rozsianej na tym obszarze ludności, do której dołączyli 
napływający ze wszystkich stron przybysze, zasiedlający 

jedne terytoria bez walki i łączący się z miejscową lud-
nością w walce o inne tereny. Wydaje się, że ostatnia z 
przedstawionych koncepcji bardziej odpowiada realiom 
z Księgi Sędziów, aniżeli z Księgi Jozuego.

Księga Sędziów odzwierciedla wielką różnorodność 
religii w przedmonarchicznym Izraelu. Jeśli jahwizm rze-
czywiście wywodzi się od pustynnych ludów południa, to 
jego przyjęcie przez plemiona kananejskie musiało być 
długotrwałym procesem, w czasie którego pojawiało się 
wiele form religii. Te różne formy były związane z różny-
mi symbolami kultu.

  Okres sędziów, gdy „nie było króla w Izraelu i każ-
dy czynił to, co było słuszne w jego oczach” (Sdz21,25), 
trwał około dwustu lat- od około 1200 do 1000 przed 
Chr. Opowiadania Księgi Sędziów zostały zbudowane 
według schematu teologicznego, w którym szczegóły 
historyczne są często podporządkowane teologii. Taki 
teologiczny schemat jest podany w Sdz 2,11-23:

1. odwrócenie się od Jahwe i służenie Baalowi;
2. ściągnięcie na siebie gniewu Jahwe, który zezwala 

na ucisk Izraela przez wrogów;
3. powstanie sędziów, by wyzwolić naród z ucisku;
4. pewien okres pokoju przed kolejnym odstępstwem 

od Boga.
Podstawowym przesłaniem owego schematu teolo-

gicznego jest wykazanie, że wierność wobec Jahwe sta-
nowi czynnik decydujący o losach starożytnego Izraela. 
Celem autora, czy redaktora, nie jest pisanie historii, lecz 
pouczenie religijne. Tak więc współczesny historyk musi 
interpretować tekst z uwzględnieniem owego schematu.

Ostatnim sędzią był Samuel, który odegrał decydu-
jącą rolę w ustanowieniu monarchii. W ten sposób za-
kończyła się era osiedlania w Kanaanie i era sędziów. 
Izrael wszedł na drogę prowadzącą do utworzenia włas-
nej państwowości. O jej pierwszych władcach: Saulu, 
Dawidzie i Salomonie innym razem.

ks. Grzegorz Wolski

LECTIO DIVINA ● Osiedlanie się w ziemi Kanaan

15 lat święceń 
kapłańskich 

ks. Grzegorza Wolskiego

Gratulujemy!
Życzymy wszelakich 

Łask Bożych
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CODZIENNE CZYTANIA LECTIO DIVINA 
MAJ 2007

NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA

�
Joz 11,1–12,24

�
Joz 13,1–33

3
Joz 14,1-15,20

4
Joz 15,21-17,18

5
Joz 18,1-19,16

6
Joz 19,17-20,9

7
Joz 21,1-45

8
Joz 22,1-34

9
Joz 23,1-24,33

�0
Sdz 1,1-36

��
Sdz 2,1-3,6

��
Sdz 3,7-5,31

13
Sdz 6,1-40

14
Sdz 7,1-8,3

�5
Sdz 8,1-35

�6
Sdz 9,1-57

17
Sdz 10,1-11,28

�8
Sdz 11,29-12,15

�9
Sdz 13,1-14,11

20
Sdz 14,12-15,20

��
Sdz 16,1-31

��
Sdz 17,1-18,10

�3
Sdz 18,1-19,10

24
Sdz 19,11-20,11

�5
Sdz 20,12-48

�6
Sdz 21,1-25

27
Rt 1,1-22

�8
Rt 2,1-23

�9
Rt 3,1-4,18

30
1Sm 1,1-2,11

3�
1Sm 2,12-3,21

CZERWIEC 2007
NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA

�
1Sm 4,1-5,12

�
1Sm 6,1-7,1

3
1Sm 7,2-8,22

4
1Sm 9,1-27

5
1Sm 10,1-27

6
1Sm 11,1-12,25

7
1Sm 13,1-23

8
1Sm 14,1-46

9
1Sm 14,47-15,35

10
1Sm 16,1-23

��
1Sm 17,1-18,4

��
1Sm 18,5-19,24

�3
1Sm 20,1-21,1

14
1Sm 21,2-23

�5
1Sm 23,1-28

�6
1Sm 24,1-23

17
1Sm 25,1-44

�8
1Sm 26,1-28,2

�9
1Sm 28,3-29,11

�0
1Sm 30,1-31,13

��
2Sm 1,1-27

��
2Sm 2,1-3,1

�3
2Sm 3,2-3,39

24
2Sm 4,1-5,25

�5
2Sm 6,1-23

�6
2Sm 7,1-28

27
2Sm 8,1-9,13

�8
2Sm 10,1-11,27

�9
2Sm 12,1-12,31

30
2Sm 13,1-22

LIPIEC 2007
NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA

1
2Sm 13,23–14,33

�
2Sm 15,1–30

3
2Sm 15,31–16,14

4
2Sm 16,15–17,23

5
2Sm 17,24-18,18

6
2Sm 18,19-19,12a

7
2Sm 19,12b-44

8
2Sm 20,1-26

9
2Sm 21,1-22

�0
2Sm 22,1-51

��
2Sm 23,1-39

��
2Sm 24,1-25

�3
1Krl 1,1-31

14
1Krl 1,32-2,11

15
1Krl 2,12-46

�6
1Krl 3,1-28

17
1Krl 4,1-5,14

�8
1Krl 5,15-6,38

�9
1Krl 7,1-40

�0
1Krl 7,41b-8,13

��
1Krl 8,14-53

22
1Krl 8,54-9,9

�3
1Krl 9,10-10,13

24
1Krl 10,14-11,13

�5
1Krl 11,14-43

�6
1Krl 12,1-33

27
1Krl 13,1-34

�8
1Krl 14,1-31

29
1Krl 15,1-16,6

30
1Krl 16,7-34

3�
1Krl 17,1-18,19

SIERPIEŃ 2007
NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA

�
1Krl 18,20–46

�
1Krl 19,1-21

3
1Krl 20,1-34

4
1Krl 20,35-21,29

5
1Krl 22,1-54

6
2Krl 1,1-18

7
2Krl 2,1-24

8
2Krl 3,1-27

9
2Krl 4,1-37

�0
2Krl 4,38-5,27

��
2Krl 6,1-7,2

12
2Krl 7,3-7,20

�3
2Krl 8,1-29

14
2Krl 9,1-27

�5
2Krl 9,28-10,36

�6
2Krl 11,1-12,22

17
2Krl 13,1-25

�8
2Krl 14,1-29

19
2Krl 15,1-38

�0
2Krl 16,1-17,4

��
2Krl 17,5-41

��
2Krl 18,1-36

�3
2Krl 19,1-37

24
2Krl 20,1-21

�5
2Krl 21,1-25

26
2Krl 22,1-20

27
2Krl 23,1-30

�8
2Krl 23,31-24,20

�9
2Krl 25,1-30

30
1Krn 1,1-54

3�
1Krn 2,1-54

WRZESIEŃ 2007
NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK SOBOTA

�
1Krn 3,1-4,23

2
1Krn 4,24-5,22

3
1Krn 5,23-6,66

4
1Krn 7,1-40

5
1Krn 8,1-9,34

6
1Krn 9,35-10,14

7
1Krn 11,1-46

8
1Krn 18,1-41

9
1Krn 13,1-14,17

�0
1Krn 15,1-16,43

��
1Krn 17,1-26

��
1Krn 18,1-19,11

�3
1Krn 20,1-21,29

14
1Krn 22,1-23,32

�5
1Krn 24,1-25,31

16
1Krn 26,1-27,24

17
1Krn 27,25-28,31

�8
1Krn 29,1-30

�9
2Krn 1,1-2,17

�0
2Krn 3,1-4,22

��
2Krn 5,1-6,11

��
2Krn 6,12-42

23
2Krn 7,1-8,6

24
2Krn 8,7-9,28

�5
2Krn 9,29-11,23

�6
2Krn 12,1-13,23

27
2Krn 14,1-15,19

�8
2Krn 16,1-17,19

�9
2Krn 18,1-34

30
2Krn 20,1-37

opracowanie tabelek: Marek Kowalski
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Zasada personalizmu - godności 
osoby ludzkiej jest fundamentem za-
sad społecznych: dobra wspólnego, 
powszechnego przeznaczenia dóbr, 
pomocniczości, uczestnictwa, solidar-
ności. Zasady społeczne mają cha-
rakter uniwersalny. Dotyczą każdej 
społeczności, a w jej ramach regulują 
wszelkie relacje między wspólnotami 

czy grupami osób, a także stosunki międzynarodowe. 
Zasady te stanowią organiczną całość. Każda z nich ma 
swoją specyfikę, lecz wszystkie powinny być realizowane 
jednocześnie. Mają one charakter moralny. W sumieniu 
odczuwany jest imperatyw, powinność ich realizowania.

Dobro wspólne oznacza takie ukształtowanie życia 
społecznego, które każdej osobie, grupie, instytucji, zrze-
szeniu pozwala „pełniej i szybciej osiągnąć, ich własną do-
skonałość” . Każda społeczność („poczynając od rodziny, 
poprzez rozmaite grupy społeczne, stowarzyszenia, przed-
sięwzięcia o charakterze ekonomicznym, miasto, region, 
państwo,aż po wspólnotę ludów i narodów”), która realizuje 
własne dobro wspólne, służy tak naprawdę każdej osobie, 
która jest jej członkiem. Realizacja dobra wspólnego po-
lega na działaniu na rzecz pokoju, tworzenia sprawiedli-
wych struktur państwowych, trwałego porządku prawnego, 
ochrony środowiska naturalnego, ochrony praw człowieka, 
jak do: „pożywienia, mieszkania, pracy, wykształcenia i do-
stępu do kultury, środków komunikacji, zdrowia, swobod-
nego przepływu informacji i ochrony wolności religijnej”.                                                                                       

Za realizację dobra wspólnego odpowiedzialny 
jest każdy człowiek, stosownie do swoich możliwości. 
Odpowiedzialne jest także państwo, którego zadanie 
jest podwójne. Po pierwsze, państwo odpowiada za taką 
organizację społeczeństwa obywatelskiego, aby każdy 
obywatel mógł dołożyć własny wkład w realizację dobra 
wspólnego. Po drugie, państwo harmonizuje poszczegól-
ne interesy grupowe tak, aby dobro wspólne mogło być 
realizowane.

Dobro wspólne społeczeństwa nie jest celem samym 
w sobie. Jest środkiem do realizacji ostatecznego dobra 
wspólnego osób i całego stworzenia - Boga.

Powszechne przeznaczenie dóbr jest szczególnym 
wymiarem dobra wspólnego. Mówi ono, że Bóg ziemię 
i jej zasoby przeznaczył dla wszystkich. Oznacza to, po 
pierwsze, że żadna osoba nie może być pozbawiona dóbr 
materialnych zaspokajających podstawowe potrzeby. Po 
drugie, prowadzi ono do powszechnego prawa do uży-
wania dóbr. W jego świetle każdy człowiek powinien mieć 
możliwość korzystania z dóbr materialnych w zakresie ko-
niecznym do osiągnięcia pełnego rozwoju.

Powszechne przeznaczenie dóbr nadaje szczególny 
charakter własności prywatnej. Własność prywatna i po-
wszechne przeznaczenie dóbr mają się do siebie, tak jak 
środek do celu. Własność prywatna spełnia bowiem spo-
łeczną rolę.

Posiadane dobra nie tylko są własne, lecz także wspól-
ne, w tym znaczeniu, że mogą przynieść pożytek nie tylko 
właścicielowi, lecz także innym.

Powszechne przeznaczenie dóbr w warunkach współ-
czesnych prowadzi do przyjęcia opcji preferencyjnej na 
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rzecz ubogich, czyli pierwszeństwa w praktykowaniu 
miłości chrześcijańskiej. Miłość ta obejmuje nie tylko do-
tkniętych ubóstwem materialnym, ale też licznymi form-
ami ubóstwa kulturowego i religijnego.

Pomocniczość oznacza nie odbieranie jednostkom  
i przenoszeniu na społeczeństwo, tego, co mogą wyko-
nać z własnej inicjatywy i własnymi siłami. Podobnie, nie 
polega na odbieraniu mniejszym i niższym społecznoś-
ciom zadań, które mogą spełnić i przekazaniu je społecz-
nościom większym i wyższym. Pomocniczość prowadzi 
do uznania prymatu osoby i rodziny, docenieniu znacze-
nia zrzeszeń i instytucji o charakterze ekonomicznym, 
społecznym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, za-
wodowym, politycznym, które ludzie spontanicznie powo-
łują do życia, wspieraniu ich w podejmowaniu własnych 
decyzji, poszanowaniu praw człowieka i mniejszości, de-
centralizacji biurokracji i administracji, równowagi między 
sferą publiczna i prywatną, z wynikającym stąd uznaniem 
społecznej roli własności prywatnej, przekazaniu ade-
kwatnej odpowiedzialności obywatelowi. 

Uczestnictwo jest następstwem pomocniczości. 
Polega na tym, że obywatel jako jednostka lub w stowa-
rzyszeniu z innymi, wnosi wkład w życie kulturalne, spo-
łeczne, ekonomiczne i polityczne, będąc współodpowie-
dzialnym za dobro wspólne społeczności.

Uczestnictwo łączy się ściśle z demokracją, która po-
winna być systemem zapewniającym uczestnictwo oby-
wateli. Uczestnictwo bywa zagrożone przez bariery kul-
turowe, prawne, społeczne, a staje się wręcz niemożliwe  
w ustroju totalitarnym lub dyktatorskim.

Solidarność jako zasada społeczna oznacza, że 
współzależność między ludźmi i narodami zmierza ku 
coraz większej jedności. Prowadzi ona do ustanowienia 
struktur solidarności, czyli odpowiednich praw, reguł ryn-
ku, przepisów. Struktury te sprzyjają jedności osiąganej  
w stosunkach między osobami i narodami.

Solidarność, jako cnota moralna, jest trwałą wolą an-
gażowania się na rzecz dobra wspólnego, czyli dobra 
każdego bliźniego.

Społeczeństwo godne człowieka, nie tylko powinno 
wpierać się na zasadach, ale także na podstawowych 
wartościach życia społecznego, do których należą: praw-
da, wolność, sprawiedliwość, miłość.

Prawda stanowi wymóg uporządkowanego i odpowia-
dającego osobowej godności życia społecznego. Ludzie 
powinni szukać prawdy, szanować ją i o niej świadczyć. 
Życie w prawdzie oznacza, że osoby i grupy społeczne 
starają się rozwiązywać problemy społeczne zgodnie  
z obiektywnymi wymogami moralnymi.

Wolność wypełnia się w relacjach międzyludzkich.  
Z jednej strony wolność umożliwia „poszukiwanie prawdy 
i wyznawanie własnych idei religijnych, kulturalnych i poli-
tycznych, wyrażanie swoich opinii; decydowanie o swoim 
stanie życia i, jeśli to możliwe, o swojej pracy; podejmowa-
nie inicjatyw o charakterze ekonomicznym, społecznym  
i politycznym”. Z drugiej strony wolność jest zdolnością 
do „zachowania rzeczywistego dystansu wobec wszyst-
kiego, co może przeszkadzać we wzroście osobistym, 
rodzinnym i społecznym”. cd. na str. 19
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Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź. Tam dobre serca ludzie mają ... (3)*

 „Bogurodzica”, „Przybyli ułani pod 
okienko”, „ Marsz, marsz Polonia” i inne 
pieśni ku chwale naszej Ojczyzny moż-
na było usłyszeć w sobotę na VII dziecię-
cym Festiwalu Śpiewu Patriotycznego 
w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. 
Swoje talenty wokalne prezentowały 
dzieci i młodzież w wieku od 8 do 18 lat. 

Z powodu żałoby narodowej organizatorzy zadecydowali, iż nie będzie 
tym razem uroczystego wręczenia nagród (chodziło o tragedię w kopalni 
Halemba). Już po raz siódmy Dziecięcy Festiwal Śpiewu Patriotycznego 
zgromadził uzdolnione dzieci i młodzież z całej Polski. Tak się złożyło, 
że jestem pomysłodawcą i organizatorem tej imprezy w ramach prowa-
dzonej przeze mnie fundacji Effatha co znaczy Otwórz się (tym słowem 
Jezus uzdrowił głuchoniemego).

Śpiew patriotyczny wyniosłem przede wszystkim z domu, gdyż tam 
ta tradycja była pielęgnowana. Razem z siedmiorgiem rodzeństwa, ro-
dzicami i babcią – najważniejszą osobą gromadziliśmy się razem, aby 
w okresie Bożego Narodzenia w tzw. święte wieczory śpiewać kolędy, 
w Wielkim Poście Gorzkie Żale i pieśni pasyjne, w niedziele – nieszpo-
ry. Nie brakowało także śpiewów patriotycznych. Babcia, ponieważ była 
żoną rotmistrza ułanów krechowieckich uczyła nas przepięknych pieśni, 
śpiewów o naszej Ojczyźnie, o miłości do Boga i do drugiego człowieka. 
I chociaż babci już niema, zmarła mając 97 lat, rodzeństwo się podsta-
rzało to jednak coś z tych lat zostało, nie tylko wspomnienia.

Kocham śpiew i chcę tym śpiewem zarażać dzieci. Ktoś powie-
dział: „Gdzie słyszysz śpiew, tam wejdź, tam dobre serca ludzie mają, 
bo ludzie źli, wierzaj mi, Ci nigdy nie śpiewają” Śpiew otwiera czło-
wieka, szczególnie młodego, rozwija, łączy, otwiera go na Boga i bliź-
niego – zwłaszcza ten śpiew o Ojczyźnie. Dzisiaj większość dzieci  
i młodzieży mało śpiewa, szczególnie pieśni patriotycznych, zazwy-
czaj słuchają muzyki- mając słuchawki na uszach niemalże w każdym 
czasie i zajęciu, no może na szczęście jeszcze nie w kościele.

Zamiarem moim i staraniem jest pokazać, że są młodzi ludzie,  
a także nauczyciele, którzy występują, śpiewają i uczą pieśni ku 
chwale naszej Ojczyzny. Ale to wciąż za mało…! W ubiegłorocznym 
Festiwalu udział wzięli zarówno soliści, jak i dziecięco – młodzieżowe 
zespoły wokalne i wokalno – instrumentalne działające w szkołach, 
placówkach kultury czy parafiach z całej Polski.

Piękna to idea, bo nasze pieśni i piosenki patriotyczne to przecież 
lekcja historii, miłości do Ojczyzny, do Boga, do drugiego człowieka. 
Dlatego zawsze z ogromną radością i wzruszeniem przysłuchuję się 
wykonawcom. Mnie urzekła delikatna blondyneczka Klaudia Onyszko 
z Warki swoim srebrzystym i czystym głosem oraz widocznym prze-
jęciem, z jakim śpiewała „ Rozkwitały pąki białych róż”. Otrzymała  
I miejsce w swojej kategorii, czyli dzieci klas IV – VI. Pierwsze miej-
sce w III kategorii ( Gimnazja i Licea) przypadło Sylwii Stefańskiej  
z Bielańskiego Młodzieżowego Ośrodka Kultury za piosenkę „Jak 
długo w sercach naszych”. W kategorii zespołów i chórów młodszych 
pierwszą nagrodę otrzymał zespół wokalny” Bezimienni” z Gimnazjum 
nr 2 w Płońsku za piosenkę „Tylko Miłość liczy się”.

 Wielu uczestników konkursu śpiewało z ogromnym profesjonali-
zmem, ale brakowało mi trochę najmłodszych wykonawców, którzy 
śpiewają może mniej profesjonalnie, ale za to z ogromnym zaangażo-
waniem, widocznymi na buziach emocjami, niekłamaną radością i spon-
tanicznością. Podobnie chyba czuli inni widzowie, bo wielką furorę i ra-
dość publiczności wywołał dziecięcy zespół „ Poplątane nutki” ze Szkoły 
Podstawowej nr 15 w Kielcach. Dzieci z klas pierwszych poprzebierane 
w historyczne stroje, przywitały nas polonezem, a następnie wykonały 
wiązankę pieśni i tańców ułańskich. Podobny aplauz widowni wywołał 

występ zespołu z parafii z Opaczewskiej. Tu 
też królował repertuar ułański. Na koniec ze 
sceny padały słowa podziękowań dla orga-
nizatorów, sponsorów i opiekunów wycho-
wawców. Była też kilkudziesięciu osobowa 
widownia z naszej parafii. Za co strasznie 
dziękuję. Obecnie czynię starania, aby mo-
gła się ukazać płyta zawierająca najpiękniej-
sze utwory patriotyczne w wykonaniu naj-
lepszych wykonawców – dzieci. Cieszyłbym 
się ogromnie gdyby z pomocą sponsorów (o 
których niełatwo), powstała przepiękna płyta 
bo o naszej ojczyźnie – Polsce i by mogła 
trafić do naszych domów i serc.  Chyba nikt 
nie miał wątpliwości, że spotkamy się znów, 
w listopadzie tego roku na VIII Dziecięcym 
Festiwalu Śpiewu Patriotycznego.

Ks. Piotr Stefan Szepietowski

O fUNDACJI EffATHA
Fundacja Effatha powstała w 2006 roku. 

Od maja 2006 jest organizacją pożytku pub-
licznego. Jej cele to między innymi : - dzia-
łanie służące rozwojowi dzieci i młodzieży, 
szczególnie ze środowisk ubogich poprzez 
śpiew, - krzewienie idei zdrowego współ-
zawodnictwa na wszelkiego rodzajach kon-
kursach i festiwalach piosenki , - działania 
służące wyrównywaniu szans pomiędzy gru-
pami artystycznymi o różnym pochodzeniu 
środowiskowym i gospodarczym ( m.in. nie-
pełnosprawni, dzieci i młodzież ze środowisk 
patologicznych lub terenów zaniedbanych 
gospodarczo , społecznie  kulturowo, mniej-
szości narodowe ) , - programy stypendialne 
i szkoleniowe dla dzieci i młodzieży uzdolnio-
nych artystycznie , - prowadzenie świetlicy 
dla dzieci uzdolnionych lecz pochodzących  
z rodzin biednych czy patologicznych…… 

Założycielem i prowadzącym funda-
cję jest ks. Piotr Szepietowski- wikariusz 
parafii św. Jana Kantego w Warszawie 
na Sadach Żoliborskich.
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Sprawiedliwość „polega na stałej i trwałej woli odda-
waniu Bogu i bliźniemu tego, co im się należy”. Obok kla-
sycznych form sprawiedliwości wymiennej, rozdzielczej i 
legalnej, współcześnie nabiera coraz większego znacze-
nia sprawiedliwość społeczna. Oznacza ona sprawiedliwe 
rozwiązania prawne i strukturalne dotyczące problemów 
społecznych, które dotyczą milionów obywateli. Na przy-
kład problemu bezrobocia, dostępu do opieki zdrowotnej, 
czy gwarancji świadczeń emerytalnych.

Miłość społeczna i polityczna jest siłą, która jest w 
stanie nakłonić ludzi i narody do życia w jedności, brater-
stwie i pokoju. Miłość umożliwia umiłowanie dobra wspól-
nego. Przyczynia się do poszukiwania dobra wszystkich 

W praktyce fun-
dacja prowadzi 
świetlicę dla dzieci 
z rodzin patologicz-
nych, ubogich czy 
zaniedbanych w inny 
sposób. Organizu-
jemy zimowe , wa-

kacyjne formy wypoczynku nierzadko również w ciągu 
roku. W razie potrzeby  wspieramy finansowo lub rze-
czowo dzieci dotknięte biedą  moralną i materialną( ta 
ostatnia w dużej mierze zależy od darczyńców).

Poza tym organizujemy wielkie imprezy muzyczne 
skierowane do dzieci i młodzieży oraz z ich udziałem.

1. Ogólnopolski Dziecięcy festiwal Śpiewu Pa-
triotycznego. 

Patronat nad tą Imprezą objął Józef Kardynał Glemp 
– Prymas Polski jak również Minister Kultury i Dziedzi-
ctwa Narodowego oraz Minister Edukacji RP.

W tym roku przypada już VII edycja tegoż Festiwalu. 
Z całej Polski do Warszawy na przesłuchania przyjeż-
dża kilkuset młodych wykonawców w wieku od ośmiu do 

SPOTKANIA ZESPOŁÓW PARAfIALNYCH
Schola dzieci i młodzieży   w każdy piątek o godz. 1800 i niedziele o godz.1030

Chór Parafialny    w każdy poniedziałek o godz. 1900     
Akcja Katolicka    w pierwszą środę miesiąca Msza św. o godz. 1830  

      i spotkanie o godz. 1900

Kółka Różańcowe    w pierwszą niedzielę miesiąca w kościele o godz. 17�5

Krąg Biblijny     w trzeci czwartek miesiąca  o godz. 1900

Legion Maryi     w każdy wtorek o godz. 1900

Opiekunki Chorych    w ostatni piątek miesiąca o godz. 1700

Katecheza Przedszkolaków   4-5 latki – w każdy poniedziałek o godz. 1700, 
      6 latki – w każdą środę godz.1700 
Kancelaria Parafialna Tel. 022 663 34 67 poniedziałki, wtorki, środy, soboty w godz. 900-��00 i 1600-1730

Biblioteka Parafialna    wtorki  1600-�800

Czytelnia Czasopism Religijnych  czwartki 1700-�830    niedziele 1000-�300

Wypożyczalnia filmów Religijnych  czwartki 1700-�830   niedziele 1000-�300

Poradnictwo Rodzinne   środy    1800-�000

Punkt wydawania odzieży   poniedziałki   900-��00

Redakcja  „Parafii na Sadach”  piątki  1700-�800                                    

siedemnastu lat. Koncert laureatów odbył się 25 listopa-
da 2006 roku w Sali Koncertowej Pałacu Kultury i Nauki 
w Warszawie.

2. Warszawski festiwal Piosenki Chrześcijań-
skiej ( maj – czerwiec 2007 )

Koncert laureatów i zaproszonych gości odbędzie się 
10 czerwca 2007 roku w Warszawie na Placu Zamko-
wym.

3. Warszawskie Kolędowanie ( dzieci i młodzieży)
Występy amatorów, nierzadko całych rodzin śpiewa-

jących nasze najpiękniejsze kolędy.
Planowany termin to styczeń 2008 , Sala Kongreso-

wa Pałacu Kultury i Nauki  w Warszawie.
Pragnieniem naszym jest  pomagać młodemu 

człowiekowi, właściwie kształtować swoją osobo-
wość, przypominać o naszych narodowych trady-
cjach a przede wszystkim poprzez muzykę i śpiew  
otwierać się na Boga i drugiego człowieka.

ks. Piotr SZEPIETOWSKI
tel. 0 668 836 185 ; fax 022 663 05 96

e – mail : fundacjaeffatha@wp.pl
konto : BPH S.A. 91-10600076- 0000320001117089

ludzi. Jako pierwsza z wartości społecznych, daje impuls i 
siłę do życia w prawdzie, wolności i sprawiedliwości. 

Ks. dr Janusz Węgrzecki
Opracowano na podstawie:

1. (Papieska Rada Iustitia et Pax, Kompendium Nauki Społecznej 
Kościoła, Wydawnictwo Jedność, Kielce, 2005, rozdz. czwarty)
2. “Wprowadzenie” - patrz nr 5 “Parafii na Sadach”
3. “Zamysł miłości Bożej wobec ludzkości” cz. I – patrz nr 7 “Parafii 
na Sadach”
4. “Posłannictwo Kościoła i 
Nauka Społeczna” cz. II – patrz 
nr 8 “Parafii na Sadach”
5. “Osoba ludzka i jej prawa” 
cz. III – patrz nr 9 “Parafii na 
Sadach”
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WSPÓLNOTY  NEOKATECHUMENALNE           
Wróćmy do historii Neokate-

chumenatu. Droga okazała się 
ratunkiem dla wielu. Początko-
wo rozszerzała się na parafie 
i diecezje Hiszpanii, później 
wybierano ze wspólnot już naj-
dojrzalszych tzw. katechistów 
wędrownych (świeccy i prez-
biter), którzy posłani byli do in-
nych krajów. Tak Droga dotarła 
ponad 30 lat temu również do 
Polski.. Pierwsze wspólnoty 

powstały w Lublinie, następne w Warszawie i wielu in-
nych miastach. Obecnie na świecie Droga istnieje w 105 
krajach na wszystkich kontynentach. Odpowiedzialni za 
Drogę Neokatechumenalną zawsze dbali, by była w ści-
słej łączności z Papieżem. Na wielu audiencjach zarówno 
Paweł VI jak i Jan Paweł II przychylnie odnosili się do Dro-
gi dając swoje błogosławieństwo. Ze swej strony wspól-
noty odpowiadały coraz większym zaangażowaniem  
w sprawy Kościoła. Na apel Papieża o Nową Ewangeli-
zację zgłosiło się do tej pory ponad 600 rodzin. Zostawiły 
pracę, domy i wraz z dziećmi (często wieloma) przenosiły 
się tam, gdzie były posłane. Przeważnie w miejsca trud-
ne, gdzie i warunki do życia są ciężkie, ale gdzie przede 
wszystkim zamiera życie duchowe. I tam dając świade-
ctwo po prostu swym życiem, na nowo stają się zacząt-
kiem Kościoła. Wokół nich gromadzą się ludzie. Każdemu 
małżeństwu zawsze towarzyszy kapłan. Z Polski również 
wyjeżdżały rodziny m.in. do Homla. Każda z tych rodzin 
ma wsparcie finansowe i modlitewne swych wspólnot, ale 
przede wszystkim zostawiając całe swe zabezpieczenie 
opierają się na Bogu. I to właśnie najbardziej przemawia 
do ludzi. W miarę upływu czasu okazało się też, że jest 
coraz więcej we wspólnotach powołań do kapłaństwa. 
Za zgodą Papieża Jana Pawła II powstało w 1988 r.  
w Rzymie  Seminarium Misyjne - Redemptoris Mater.  
W wielu krajach (m.in. w Warszawie) powstały takie semi-
naria. Wiedzę i formację zdobywali tam ludzie z różnych 
narodów, często pokonując niełatwe bariery językowe.  
W naszej wspólnocie mamy seminarzystów z Filipin (je-
den z nich został w zeszłym roku wyświęcony i obecnie 
posługuje jako kapłan w jednej z warszawskich parafii). Ja 
i mój mąż jesteśmy we wspólnocie na Marymoncie 19 lat 
i śmiało możemy dziś powiedzieć jak bardzo „bycie na Dro-
dze” pomaga nam żyć. Częste czytanie Pisma Świętego, 
dzielenie się swymi doświadczeniami (tzw. „echo Słowa”), 
katechezy na wiele ważnych tematów (np. o małżeństwie, 
o powołaniu, o wychowywaniu dzieci, o cierpieniu i wiele 
wiele innych), a przede wszystkim częsta spowiedź i Eu-
charystia. Wszystko to przeżywane w niewielkiej grupie 
(wspólnoty liczą ok. 20- 50 osób)daje możliwość „otwar-
cia się”. Znamy się od wielu lat i chociaż nie zawsze jest 
sielanka, to wiemy, że możemy na siebie liczyć i nikt nie 
wyśmieje drugiego za takie czy inne postawy. Coraz bar-
dziej widzimy też swoją grzeszność, a to z kolei pomaga 
akceptować słabości drugiego i często zwracać się o po-
moc do Boga. A On pomaga- daje na nowo miłość, sens 
życia, siły. Również podtrzymuje to nasze życie fizyczne, 

egzystencjalne- bo utrzymać w dzisiejszych czasach  ro-
dzinę wielodzietną, to graniczy z cudem. I my tego cudu 
doświadczamy często.

Z doświadczenia wiemy (wcześniej byliśmy oboje  
w Oazie), że wspólnoty dla współczesnego człowieka są 
wręcz niezbędne. Pomagają w dojrzewaniu wiary i rela-
cji z Bogiem, dają poczucie przynależności, wsparcia, 
włączają w sposób świadomy (nieraz na nowo) w życie 
Kościoła. Ja na przykład dzięki Liturgii Słowa we wspól-
nocie, gdzie było czytane Pismo Święte i odnoszeniu go 
do własnego życia, zaczęłam słuchać uważnie też czytań 
na Mszach Świętych w Kościele parafialnym. A przyzna-
ję, że często mi umykały (zwłaszcza I i II czytanie). Teraz 
słucham, co Bóg chce mi dziś powiedzieć. To pomaga 
otwierać się na życie i akceptować takie, jakie jest. Może 
się nieraz wydawać, że takie wspólnoty wprowadzają do 
Parafii trochę „bałaganu”. Ja porównałabym to do dzieci  
w domu – owszem, robią nieraz bałagan, ale przede wszyst-
kim wprowadzają ŻYCIE. „Duch wieje, kędy chce” i każdy 
może wybrać formę drogi do Boga, jaka mu odpowiada, 
tu przedstawiliśmy tylko jedną z wielu. Najważniejsze, by 
pamiętać, że życie chrześcijanina to pielgrzymowanie, by 
nie stać w miejscu, by wyruszyć. Ta decyzja należy do nas, 
dalej po prostu dajmy się prowadzić Bogu… 

Dariusz i Joanna Nozdryń-Płotniccy

  
Niektóre wypowiedzi Papieży: Pawła VI  

i Jana Pawła II dotyczące Neokatechumenatu :        
„Wspólnoty neokatechumenalne… ta nazwa przypo-

mina nam katechumenów, którzy kiedyś przygotowywali 
się do chrztu. Teraz brak nam tego, ponieważ chrześci-
janie otrzymują chrzest jako małe dzieci; brak tej instytu-
cji Kościoła pierwotnego, tzn. tego przygotowania, które 
by nas angażowało w chrzest. Chrzest staje się sprawą 
dokonaną, ale brak mu dojrzałości. I dlatego neokate-
chumenat usiłuje uzupełnić to, czego nam brak.”

Jan Paweł II w par. św  Jana Ewangelisty 18.11.1979             
„(…) przygotowanie poprzedzające chrzest. Wy czy-

nicie to po chrzcie. „Przed” czy „ po” jest – powiedziałbym 
– rzeczą drugorzędną. Faktem jest, że wy zmierzacie do 
autentyzmu, do pełni, do konsekwencji, do szczerości 
życia chrześcijańskiego.”

Paweł VI do wsp. Neokat  podczas audiencji ogólnej 
8.05.1974

„Wasza droga polega zasadniczo na tym, by odkryć 
tajemnicę chrztu, odkryć pełną jej treść i w ten sposób 
odkryć, co oznacza być chrześcijaninem, wierzącym.”    

Jan Paweł II w parafii św. św. Męczenników Kanadyjskich 
2.11.1980

„Wspólnoty neokatechumenalne stawiają sobie za cel 
pomagać ludziom już ochrzczonym w tym, by zrozumieli, 
docenili i przeżywali to ogromne szczęście, jakim jest 
sakrament chrztu. Czynią to poprzez drogę ewangeliza-
cji, katechezy, oraz poprzez udział w życiu liturgicznym. 
Ta intensywna i etapami rozwijająca się droga odwołuje 
się w jakiś sposób do starożytnego katechumenatu. 

Jan Paweł II do kantorów ze wsp. Neokatech 16.03.1980
 

cd. z numeru 9 „Parafii na Sadach”
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Czcigodnemu Księdzu Prałatowi Antoniemu 
Dębkowskiemu, Proboszczowi parafii, pracującym  
w niej Kapłanom, Siostrom Zmartwychwstankom  
i całej Wspólnocie parafialnej, jak również wszystkim 
Uczestnikom jubileuszowych uroczystości, udzielam 
pasterskiego błogosławieństwa.

Józef Kardynał Glemp 
Arcybiskup Metropolita Warszawski

Prymas Polski
Jubileusz - 20 października A.D. 2002
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Dawno, dawno temu pewna dziew-
czynka z Żoliborza próbowała objąć 
swoimi małymi ramionami wysoką, 
ale kruchą i potrzaskaną kolumnę, 
i dziwiła się, dlaczego nie może jej 
udźwignąć. Mama i babcia powie-
działy jej, że jest taka ciężka dlatego, 
że w tej ocalałej po wojnie kolumnie 
zaklęta była niegdyś piękna świątynia, 
w której mieszkał Pan. Dziewczynka 
szukała wejścia do tej świątyni, ale 
nie znalazła, bo wówczas nie było już 
świątyni, więc nie mogło być i wej-
ścia do niej. Obie kobiety zaprowa-
dziły dziewczynkę do kaplicy Sióstr 
Zmartwychwstanek, a ona usłyszała 
jak modliły się, aby Pan uczynił cud i 
sprowadził tu budowniczych.

Zapamiętała także kromkę chleba 
i talerz ciepłej zupy. Tym pokarmem 
w trudnych czasach wojennych i nie 
tylko, dzieliły się Zmartwychwstanki z 
najbardziej potrzebującymi. W swoim 
przedszkolu opiekowały się sierotami 
i półsierotami oraz ocalonymi przez 
warszawiaków dziećmi pochodzenia 
żydowskiego. Wcześniej klasztor był 
„Twierdzą” dla powstańców warszaw-
skich, którzy zamierzali przedostać 
się na Marymont i do Kampinosu. 
Ojciec dziewczynki także tu był i były 
też dwie młode łączniczki - rodzone 
siostry jego żony. Wszyscy troje po-
legli w powstaniu.

Mijały lata... Dziewczynka do-
rastała, została żoną i matką, a na 
swojej drodze życia spotkała i po-
znała TRZECH wymodlonych przed 
laty BUDOWNICZYCH.

Ksiądz Proboszcz Teofil Bogucki 1952-1974
„... budował Świątynię Duchową”

Dziewczynka zapamiętała znaczenie Jego imienia: „Teos” 
to Bóg, a „filos” to przyjaciel. Babcia dziewczynki powiedzia-
ła: Bóg jest Mądrością i Przyjacielem.

Przez 22 lata Ksiądz Teofil tworząc i rozwijając naszą 
parafię, zawsze emanował Miłością, Mądrością, wręcz 
Świętością. Był DOBREM i CIEPŁEM, lgnęli do Niego wszy-
scy: dzieci, dorośli i starcy. Dzieciaki głaskał po główkach  
i zachęcał do picia tranu, aby wyrosły na zdrowych i mężnych 
ludzi. Dorosłych wspierał radą i pomocą, a starców szano-

wał, podawał życzliwą dłoń i pytał, czy może czegoś potrzebują. A kiedy odcho-
dził do „Stanisława Kostki”, prosił, abyśmy tam zaglądali. Wiedział przecież, że 
wielu z nas przywędrowało stamtąd do „Jana Kantego”. Z naszej właśnie parafii 
ten Ksiądz Proboszcz starał się uczynić ŚWIĄTYNIĘ DUCHOWĄ, mimo, że nie 
pozwolono na budowę nowego kościoła.

Ksiądz Proboszcz Ryszard Śliwiński 1974-1981
„... postawił fundamenty przyszłego kościoła”
Siedem lat swojego duszpasterskiego życia poświęcił 

na budowanie fundamentów pod nowy kościół.
Z niezwykłą cierpliwością i uporem wędrował po urzę-

dach, pokonywał biurokratyczne bariery, zabiegał o zgody, 
pozwolenia. Pochłonięty był staraniami o zakup i groma-
dzenie materiałów budowlanych. Osobiście kupował drze-
wo, cegły, cement, nawet betoniarkę. A o to wszystko w tamtych latach było 
niezwykle trudno. Niektórzy mówili, że długo tego nie wytrzyma i prosili, by 
zaczął się oszczędzać. Ale gdzie tam! Twierdził, że Jego misją i pasją było 
doprowadzić, przy ofiarności parafian, do budowy nowej świątyni, I udało się, 
bo powstały fundamenty nowego kościoła.

Ksiądz Proboszcz Antoni Dębkowski od 1981 roku
 „... Duszpasterz, który zbudował naszą Świątynię”

Niektórzy parafianie nazywają Go wielkim, nie tylko z po-
wodu wysokiej postury. I rzeczywiście trzeba było być nie-
zwykle mocnym i wielkim duchowo, skoro się rozpoczynało 
władanie parafią na Sadach Żoliborskich - wcale nie łatwą, 
tuż przed wprowadzeniem w kraju stanu wojennego. Młody, 
silnie wyglądający mężczyzna o poważnej, nieco smutnej 
twarzy, dzielnie zmierzył się z dramatyczną rzeczywistoś-
cią. Politykę zostawił innym. W rozmowie ze wzruszeniem 

wspominał Pasterkę 1981 r. Powiedział, że nigdy przedtem ani potem nie widział 
tylu parafian, cierpliwie oczekujących na mrozie, wówczas w kaplicy „Pod para-
solami”, aby przyjąć Komunię św. A trwało to aż 45 minut! Postawił na wiernych 
ze społeczności żoliborskiej, jak na jedyną mocną kartę i ... wygrał! Przez 21 lat 
wytrwale i konsekwentnie, rok po roku, wznosił wymarzoną wcześniej nową świą-
tynię. Będąc duszpasterzem dbał jednocześnie o urządzenie górnego i dolnego 
kościoła, i ciągle mówi, że bez swoich Parafian niczego by nie dokonał. A ci, któ-
rzy z Nim współpracowali, mówią, że jest skromny, mądry, oszczędny, nawet w 
słowach. Do dziś w nowej świątyni często odprawia Msze św. za swoich parafian, 
a w kazaniach głosi prawdę biblijną, że Bóg „z miłości przeznaczył nas dla siebie 
jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa” (Ef 1,5). Dziękujemy Ci więc, 
Panie, że cierpliwie czekałeś na swój nowy kościół i dziś mieszkasz z nami w no-
wej świątyni. Dziękujemy Ci także za trzech naszych proboszczów - WIELKICH 
BUDOWNICZYCH. I prosimy Cię, Wszechmogący, w pokornej modlitwie, abyś 
ks. Proboszcza Antoniego pozostawił wśród nas na dalsze długie lata.

I jeszcze coś bardzo ważnego: Siostrom Zmartwychwstankom 
i Duszpasterzom, Wszystkim Babciom, Mamom i Dziewczynkom, 
Wszystkim Dziadkom, Ojcom i Chłopcom,Wszystkim, którzy byli i są, 
za wszystko, co uczynili dla naszej Parafii na Sadach, i za to, czego 
jeszcze dokonają. Bóg zapłać i szczęść Boże!.

Barbara Kowalczyk

Try pt y k par afi alny

Na motywach „Tryptyku” autorka 
wspólnie z „TV Niepokalanów” nakręciła 
półgodzinny film pt. „Parafia na Sadach”, 
który był kilkakrotnie prezentowany. Ka-
seta pamiątkowa z filmem znajduje się w 
naszej bibliotece parafialnej (przyp. red).

R
ys

. M
.N

.



Parafia na Sadach �3Nr �0

Jubileusz naszej parafii stał się okazją do opracowa-
nia książki „Parafia na Sadach. 50-lecie parafii św. Jana 
Kantego w Warszawie 1952-2002”. Na bogatą i zróżni-
cowaną treść tej książki składają się:

- teksty o przeszłości i dniu dzisiejszym 
parafii: zarys dziejów Żoliborza, historia 
parafii spisana na podstawie kronik para-
fialnych;

- krótka biografia św. Jana Kantego - pa-
trona parafii;

- życiorysy trzech kolejnych księży 
Proboszczów.
Książka zawiera ok. 100 fotografii i 

kilkanaście ciekawych ilustracji, m.in. re-
produkcje dokumentów, plany dzielnicy 
z zaznaczeniem obszaru parafii, aktu-
alne zdjęcia kościoła i jego otoczenia. 
Omówiono też działalność niektórych ze-
społów parafialnych. Książkę urozmaica 
szata graficzna w opracowaniu artysty plastyka Marii 
Natanson.

Kościół - Jubilat
Mija pół wieku od urodzin kościoła
pod patronatem Jana Kantego,
Wyrósł nad domy, żyje przy ulicy
Z. Krasińskiego - hrabi polskiego.
 Pół wieku - co to znaczy w obliczu Boga, 
 może to tylko jedno mgnienie oka, 
 albo błysk gwiazdy, może łza anielska, 
 co toczy się ku ziemi - z wysoka.
Do kościoła się tuli Dom Sióstr Zmartwychwstanek,
co nieustannie uczą życia z Bogiem,
Pan Bóg je wyróżnił, bo umieścił blisko,
pod tym samym dachem, tuż za świętym progiem.
 Kościół - Jubilat piękny i zawsze jest młody, 
 jak młody jest Chrystus - zawsze ten sam; 
 „dobry jak Chleb”, cudowny w swych dziełach, 
 cierpliwie czeka u Kościoła bram.
Nad ołtarzem łódź płynie w Trzecie Tysiąclecie
i siecią zagarnia Piotrowe Łowisko.
Czy potrafię zrozumieć słowa: „Duc in altum”
przekazane światu - czy ja głębi blisko?
 Nasz kościół wspólnym domem, więc parafianie 
 biegną do niego w deszcz i pogodę, 
 wtedy, gdy smutno aż do łez wylania 
 i gdy Veni Creator spieszy na osłodę.
Rodzice niosą dzieci na ofiarowanie,
proszą o błogosławieństwo na ich długie lata,
prowadzą do Chrystusa w Komunijnej bieli,
niech wiara w Boga z ich życiem się splata.
 Młode pary proszą Ducha Świętego 
 o światło, na drogę ich życia we dwoje,
 żeby byli jedno, jak Syn z Ojcem są jedno 
 i nie było podziału na twoje i moje.
Na drogę ostatnią wierni są wnoszeni, 
bo zasłużyli na to wyróżnienie. 
Kościół się modli za dusze zmarłych, 
a dla żyjących uprasza pocieszenie.

 W wielkie Święta kościół nasz ogromnieje, 
 nie mieści się w murach, na miasto wychodzi, 
 i pod wielkim niebem modli się ze śpiewem, 
 idzie z nami Chrystus, starsi, dzieci, młodzież.
Gdy od ołtarza płyną święte słowa, 
to chwilami jakby coś w sercu gościło, 
coś sercem poruszyło, odkryło dno duszy, 
rozbłysło promieniem - jaśniej się robiło.
 Do kościoła wracam, bo tylko w tym Domu, 
 mogę mówić o tym, co nigdy, nikomu, 
 bo tu jest wysłuchane, bo tu nie wyśmiane, 
 w kościele Ktoś czeka, jak w rodzinnym domu.
Nasz Ksiądz Prałat wysoki, jakby druga wieża, 
działa mało mówiąc, bo po co gadanie. 
Gdy czegoś dokona, to każdy sam wyzna, 
że dużo dobrego jest w tym Kapłanie.
 Inni Księża wciąż śpieszą, by zdążyć na czas, 
 Anioł Stróż liczy im kroki wydeptane 
 do kościoła, do szkół, na uczelnie, do chorych 
 i do tych, co przez kratkę chcą być wysłuchani.
Nasz kościół nieustannie zaprasza do siebie 
by zmówić różaniec - jak dzień długi czeka. 
W nim Chrystus z Matką miłością obdarza 
- sercem obejmuje - idź tam, nie zwlekaj!

Genowefa Jachowicz

„Parafia na Sadach”
Ponad czterdzieści wspomnień napisanych na apel 

ks. Proboszcza i zespołu redakcyjnego składa się na 
drugą część książki. Autorami są księża, którzy przed 

laty pracowali w naszej parafii, Siostry 
Zmartwychwstanki, ale większość wspo-
mnień (29) napisali byli i obecni parafianie. 
Utrwalili oni swoje przeżycia osobiste lub 
rodzinne, odległe lub niedawne, ale zawsze 
związane z parafią i kościołem, z Bogiem. 
Są tu refleksje pogodne i ciepłe, promie-
niujące wewnętrznym spokojem piszących, 
czasem też i gorzkie, wszystkie jednak, dają 
świadectwo wiary autorów, dotykając cza-
sem spraw bolesnych i niewyjaśnionych.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
Autorom za to, że zechcieli napisać wspo-
mnienia, abyśmy w ten sposób wspólnie 
uczcili jubileusz parafii.

Zachęcamy do przeczytania tej książki. 
Może ożywi to pamięć i zachęci innych Parafian do na-
pisania własnych wspomnień.

Anna Laszuk
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Do Świętych Archaniołów

 Święty Michale
 Wodzu Wojsk Niebieskich
 Którego hasłem „Któż jak Bóg”
 Osłaniaj nas mieczem zwycięskim
 Wśród krętych życia dróg

	 	 	 	
	 	 	 	
    Święty Gabrielu
    Zwiastunie Dobrej Nowiny 
    Głoszący „Bóg jest mocą” 
    Przyczyny nie szczędź nam swej 
    W walce z szatańską przemocą

	 	 	 	
	
 Święty Rafale 
 Przewodniku - Lekarzu 
 Oznajmiający: „Bóg uzdrawia” 
 Błądzącym drogę wskazuj 
 Cierpiących z męczarni wybawiaj

	 	 	
Archaniołowie święci 
Wielcy Mężowie Boży 
Posłuszni Stwórcy na wieki 
Pragniemy w ziemskiej podróży 
Waszej doznawać opieki

By kiedyś z Aniołami 
Dotrzeć tam bezpiecznie 
Gdzie wszyscy Święci żyją 
I chwalić Świętą Trójcę wiecznie 
Razem z Dziewicą Maryją,

Barbara
Przedruk z wiersza „Któż jak Bóg” nr 6 (84) – 2006 r.


